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   تقديم 

أبناؤن��ا األعزاء ط��اب وطالبات الص��ف األول الثانوي، مرحًب��ا بكم معنا فى منه��ج التاريخ »مصر 
الحض��ارة«  جولة فى حضارة مصر والعالم القديم، لنس��تكمل مس��يرة تعليم وتعلم التاريخ، وس��وف 
نتع��رف م��ن خالها مام��ح مضيئة م��ن حضارتنا المصري��ة القديم��ة )الفرعوني��ة( وعاقتها ببعض 

الحضارات األخرى، حيث يتناول الكتاب الدور الحضاري لمصر عبر العصور القديمة . 

فالوح��دة األول��ى تتناول مفه��وم الحض��ارة و أهميتها و مصادر دراس��ة الحضارات وعوام��ل قيامها، 
وتتن��اول الوحدة الثانية الحضارة المصرية القديمة )الفرعوني��ة(، الوحدة الثالثة حضارة باد العراق 
القديم وفينيقيا، وتتناول الوحدة الرابعة حضارة اليونان والرومان وتتناول الوحدة الخامس��ة التواصل 

الحضاري المصرى مع العالم القديم.

وقد تم تناول حضارة شبه الجزيرة العربية قبل اإلسام فى كتاب تاريخ الصف الثاني الثانوى حيث 
إدراجها كمقدمة منطقية وتاريخية ألوضاع الجزيرة العربية قبل اإلسام . أنه من األنسب ضمها و

وقد راعينا فى هذا الكتاب ما يلي: 

- االهتمام بالتكوين والتواصل الحضاري بين مصر وبعض حضارات العالم القديم.

- االهتم��ام بالجان��ب الوجدان��ي المتمثل فى القي��م الوطنية واألخاقي��ة والروحية الت��ى تميزت بها 
الشخصية العربية على مر العصور، وظهرت واضحة فى العصر القديم. 

إبداء الرأى وقراءة  - االهتمام بمهارات البحث والتفكير التاريخى كالتفسير والتحليل واالكتشاف و
الخرائط والصور والرسوم البيانية والوثائق، والتعامل مع مصادر أخرى غير الكتاب المدرسى. 

- تنوع األنشطة داخل الكتاب لمراعاة الفروق الفردية بين الطاب، وتحقق نواتج التعلم المستهدفة. 

- توظيف الرس��وم واألشكال والخرائط والصور وعرضها بأسلوب جذاب وتوظيفها لتسهم فى تنمية 
العديد من المهارات والقيم واالتجاهات لدى الطاب. 

- كما يصاحب هذا الكتاب األنش��طة والتدريبات ، ليكون مصدًرا تكتس��ب من خاله العديد من 
المهارات والقيم واالتجاهات. 

- اإلستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها. 

- االهتمام بالقضايا المجتمعية اإلقليمة والعالمية ذات الصلة التى حددتها وثيقة تأليف المنهج. 

المؤلفون



مرص تتحدث عن نفسها

ورد ذكرى فى القرآن الكريم .•  

صنع أبنائى أعظم حضارة عرفتها البشرية .•  

من أبنائى هاجر زوجة إبراهيم عليه السام، وأم إسماعيل أبو العرب ، ومارية •  
القبطية زوجة النبى محمد “�” .

وصفنى يوسف عليه السام بأننى أرض األمن والسام، كما وصفنى عمرو بن •  
العاص بأرض الفردوس .

قام أبنائى بأول ثورة اجتماعية فى تاريخ العالم للمطالبة بالعدالة االجتماعية، •  
والكرامة اإلنسانية .

عقد أبنائى أول معاهدة سام فى تاريخ العالم .•  

تواصل أبنائى مع حضارات العالم القديم آنذاك، وقدموا لهم أروع إبداعاتهم الفنية •
والثقافية المختلفة.

أوصى النبى محمد “�” بأهلى خيًرا، وقال: اتخذوا من أهلها جنًدا فإنهم خير •  
أجناد األرض .

قدم أبنائى أنفسهم وأموالهم من أجل الحرية واالستقال وخروج المعتدين، فهم •  
أشداء على من اعتدى عليهم ، رحماء فيما بينهم، وعلى المسالمين معهم  .. 

أنا أم هذه الدنيا فافخروا بأنكم أبنائى ...•  

                إمضاء   

                         م�صر ،،، 
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احل�ضارة الرومانية

احل�ضارة الإغريقية

انتقال الحضارة من الشرق إلى الغرب
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املعيار الأول : تعرف الأحداث التاريخية وفقا لت�صل�صها الزمنى :
يستنتج الرتابط يف احلركات التارخيية بني احلضارات املختلفة .• 

املعيار الثانى : حتليل عمليات البناء التاريخى :
حيلل تأثري العوامل اجلغرافية ىف تشكيل احلضارة املرصية وبعض حضارات العامل القديم.• 
حيلل املادة التارخيية املتضمنة ىف اجلداول واألشكال املرتبطة مبرص وحضارات العامل القديم .• 

املعيار الثالث : تف�صري وحتليل الأحداث التاريخية :
حيلل النتائج التى ترتبت عىل قيام بعض حضارات العامل القديم. • 
يصنف حضارات العامل القديم إىل رشقية وغربية.• 

املعيار الرابع :ا�صتخدام مهارات البحث التاريخي:
يكتب بحًثا قصرًيا عن األحداث املؤثرة ىف قيام بعض احلضارات. • 
جيمع معلومات من املصادر األولية واملراجع إلثبات صحة أو خطأ بعض األحداث التارخيية .• 

املعيار اخلام�س : حتليل الق�صايا التاريخية واتخاذ القرار:
حيلل عوامل قيام ونشأة احلضارة املرصية وحضارات العامل القديم املختلفة .• 
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املعيار الأول:ترتيب الأحداث وال�صخ�صيات فى حقب تاريخية رئي�صة لتحديد وتف�صري العالقات بينها:امل

يرسم خريطة زمنية توضح تسلسل حضارات العامل القديم من األقدم إىل األحدث.• 

املعيار الثانى:تق�صى احلقائق التاريخية فى �صوء امل�صادر الأولية واملراجع:
يضع تصوًرا مقرتًحا ألماكن قيام احلضارات املستقبلية عىل املستوى العاملى. • 

املعيار الثالث:فهم مالمح التغري فى املجتمعات عرب الع�صور :
يفرس فكر تتابع وتكامل حضارات العامل عىل مر العصور.• 

املعيار اخلام�س: الهتمام بالقيم الروحية والأخالقية عرب الع�صور املختلفة :
يقدر عظمة الله ىف توافر املقومات الطبيعية التى ساعدت عىل قيام احلضارات املختلفة. • 

حضارة مصر والعالم القديم
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عوامل قيام ونشأة الحضارات الوحدة الأولى 
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الحضارة والتاريخ الدر�س الأول

فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:

يتعرف مفهوم الحضارة .•  

يستنتج العاقة بين اضطراب األمن وقيام الحضارة.•  

يميز الفرق بين مفهومى الحضارة وعلم التاريخ.•  

يحدد أهمية دراسة التاريخ .•  

يقدر الهدف من دراسة تاريخ الحضارات السابقة .•  

يستنتج الغاية من وجود اإلنسان على األرض.•  

يقدر أهمية التواصل واالستفادة من الحضارات األخرى.•  

يحلل النصوص التاريخية ذات الصلة بالحضارة والتاريخ .•  

القضايا المتضمنة:

التواصل الحضارى.  -

التربية من أجل المواطنة.  -

دور التاريخ فى تهذيب النفس.  -

القيم المتضمنة :

الوحدة والتضامن.  -

التكافل والتكامل.  -

المهارات المتضمنة :

تحليل النصوص التاريخية.  -



أواًل:  مفهوم الحضارة ...
هى مثرة أى جمهود يقوم به اإلنسان ، نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسني 
ا، لتعمري الكون الذى  ا أو معنويًّ ظروف حياته عىل وجه األرض ماديًّ

يعيش فيه.

مقدمة :

عزيزى الطالب/ عزيزىت الطالبة  ... 
لقد خلقنا الله شعوًبا وقبائل لنتعارف ونتواصل منذ القدم، فنشأت احلضارات اإلنسانية وتبادلت فيها الشعوب تراثها 

احلضارى من خال عمليات األخذ والعطاء والتأثري والتأثر، ومتايزت هذه احلضارات عن بعضها بعًضا ىف هويتها 
الثقافية وخصوصياهتا العقائدية ، فهى سلسلة متصلة احللقات من تيار حضارى عام متدفق، بدأت بحضارات الرشق 

القديم، ثم أخذت تنتقل من منطقة ألخرى حتى استقرت ىف الغرب فرتى إىل أين ستتجه احلضارة مرة أخرى؟

من خال الخريطة الزمنية السابقة ص )5( نستنتج أن :

الحض��ارات العظمى قد بدأت ف��ى مصر والرافدين الع��راق قديًما »باد ✸   
مابين النهرين«، وباد فارس وكلها حضارات شرقية .

الحضارة انتقل��ت إلى باد اليونان والرومان فى الغرب، ثم غادرت الغرب ✸   
لقرون عديدة تقترب من ألف عام لتس��تقر فى مكانها فى الشرق على يد 

الحضارة اإلسامية .

الحضارة انتقلت إلى الغرب مرة ثانية، فكانت الحضارة الغربية الحديثة... ✸   
والسؤال: فى أى األماكن ستستقر الحضارة مرة أخرى ؟!

احرص على 

التواصل مع 

الحضارات 

األخرى واألخذ 

منها بما يتفق مع 

قيمنا ومعتقداتنا.

5

قصة الحضارة
يقول “ول ديورانت”! إن الحضارة نظام اجتماعى 
يعين اإلنس��ان على الزيادة من إنتاج��ه الثقافى، 
وهى تبدأ حيث ينتهى االضطراب والقلق، ألنه إذا 
ما أمن اإلنس��ان من الخوف، تحررت فى نفس��ه 
دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاء، وبعدئذ 
ال تنفك الحوافز الطبيعية تس��تنهضه للمضى فى 

طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها.

اكت�شف وتعرف:

عزيزى الطالب، اقرأ نص "قصة الحضارة" 

المقابل ثم ناقش معلمك فيما يأتى :

•
  العاقة بين قيام الحضارة 

واضطراب األمن .

•
  أهم عوامل قيام الحضارة.

اعلم أن تعمير 

األرض هو 

إحدى غايات 

وجود اإلنسان 

عليها.
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الوحدة الأوىل            مدخل لدرا�ضة ح�ضارة م�رص والعامل القدمي1

ثانًيا: مفهوم التاريخ وأهميته
التاريخ  علم يتناول النش��اط اإلنس��انى فى كافة األزمنة المختلفة لفهم الحاضر والتنبؤ بالمس��تقبل 

...إقرأ النص التالى لتتعرف رأى ابن خلدون في علم التاريخ ... 

 
أهمية دراسة علم التاريخ :

 الحظ عزيزى الطالب، 
الشكل التالى لتتعرفها:

أهمية دراسة علم 
التاريخ 

اكت�شف وتعلم :

 من خال ما سبق ناقش مع زمائك 

مايلى  :

1 .
 المقصود بالتاريخ .

2 .
 دور التاريخ فى تهذيب 

النفس .

من أقوال اإلمام
أبى حنيفة النعمان

  »من قرأ التاريخ زاد 
عقله«

ابن خلدون:

  »من وعى التاريخ في صدرة      أضاف أعمارًا الى عمره«

علم التاريخ عند ابن خلدون
» عل��م التاريخ م��ن العلوم الت��ى تتناولها األمم 
واألجيال ، وهو فى ظاهره اليزيد على أخبار عن 
األي��ام والدول من القرون األول��ى ، تنمو فيها 
األقوال وتضرب فيها األمثال على الخليقة، كيف 
تقلبت بهم األحوال، وفى باطنه تحقيق وتعليل 

للكائنات ، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها. “

استخاص العبر من تاريخ األمم السابقة.     ■

إب��راز القدوة الصالحة من الش��خصيات التاريخية، والتى تركت   ■
بصمات واضحة على شعوبها ليقتدى اإلنسان بها .

تنمية الشعور بالمسئولية فى المحافظة على المكاسب التى حققها   ■
المجتمع، والمضى بها قدًما لألمام والمساهمة فى حل مشكاته. 

التقليل من حدة التعصب، فهو يبين أن العالم لم يقم على حضارة   ■
واحدة أو عنصر واحد أو لغة واحدة ، فلكل أمة نصيبها فى ذلك 

الميدان ال ينكرها التاريخ.

العصور التاريخية : 
تبدأ العصور التاريخية منذ اختراع اإلنسان الكتابة واستعمالها فى تدوين األحداث وغيرها من   

مظاهر الحياة المختلفة لدى الشعوب القديمة، وحتى وقتنا الحاضر ...

وق��د قس��م المؤرخون العص��ور التاريخية إلى ع��دة عصور، لكل عصر س��ماته ومامح��ه، هيا مًعا 
لنتعرفها: 
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2 - العصور الوسطى :
تب��دأ م��ن س��نة 476م وحت��ى س��نة 1453م تاريخ فت��ح القس��طنطينية عاصم��ة الدول��ة البيزنطية   
عل��ى ي��د القائ��د العثمان��ى محم��د الفات��ح ، وقد تمي��زت هذه العص��ور بالعدي��د من المام��ح منها :

انتشار المسيحية وسيطرة الكنيسة الكاثوليكية فى أوربا على شتى مناحى الحياة.

قيام نظام اإلقطاع فى أوربا وسيطرة الجهل والتخلف عليها .

ظهور اإلسام فى القرن السابع الميادى وانتشار الفتوحات . 

ازدهار الحضارة العربية اإلسامية من الصين شرًقا وحتى األندلس غرًبا.

3 - العصور الحديثة :
تميزت هذه  التاسع عشر وقد  القرن  بداية  للقسطنطينية 1453م وحتى  العثمانى  الفتح  منذ  تبدأ   
العصور بعدة مامح منها: قيام حركة الكشوف الجغرافية - قي��ام الث��ورة الصناعي��ة - ظهور النهضة 

األوربية - ظهور حركة االستعمار األوربى.

4 - التاريخ المعاصر :
يبدأ من القرن التاسع عشر وحتى النصف األول من القرن العشرين وتميز بحركات التحرر   
واالستقال من االستعمار ، والثورة المعلوماتية والتكنولوجية واالختراعات العلمية المتنوعة ، 

وهبوط اإلنسان على سطح القمر وكواكب أخرى، والحروب العالمية المدمرة للبشرية ، وتفشى 
األمراض الخطيرة ، تلوث البيئة .

1 - العصور القديمة :
تب��دأ من��ذ أواخ��ر األل��ف الرابعة   
اإلمبراطوري��ة  س��قوط  وحت��ى  ق.م 
الروماني��ة ع��ام 476م ، وق��د تمي��زت 
بقي��ام حض��ارات كب��رى فى الش��رق 
المتوس��ط  البح��ر  وح��وض  القدي��م 
مث��ل : الحض��ارة المصري��ة القديم��ة، 
وحضارة باد  العراق القديم وفينيقيا، 
ه��ذه  تمي��زت  كم��ا  ف��ارس،  وب��اد 
العصور اكتش��اف اإلنس��ان للزراعة 
التي س��اعدن على اس��تقراره ومعرفته 

للكتابة، وبناء المقابر والمعابد.. 
الحضارة المصرية القديمة )الفرعونية(حضارة باد العراق القديم

كيف تسهم دراسة التاريخ فى تهذيب النفس؟      

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة



عوامل قيام ونشأة الحضارات مصادر دراسة الحضاراتالدر�س الثانىالوحدة الأولى 

فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن:

يتعرف مصادر دراسة الحضارات.•  

يتعرف المقصود بكل من » مصدر أولى ، مرجع «.•  

يفسر أهمية المصادر فى دراسة الحضارات .•  

يفرق بين أنواع المصادر والمراجع . •  

يستنتج أهمية حجر رشيد كأحد مصادر دراسة الحضارة المصرية •  

القديمة .

يوظف المصادر األولية والمراجع في دراسة الحضارات القديمة .•  

يعتز بإسهامات الحضارة المصرية القديمة فى المجاالت المختلفة.•  

القضايا المتضمنة:

التواصل الحضارى.  -

الوعي األثرى.  -

القيم المتضمنة :

المحافظة على اآلثار.  -

االعتزاز بالحضارة المصرية.  -

المهارات المتضمنة :

استخدام المصادر التاريخية.  -

كتابة البحوث القصيرة.  -

8
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عزيزى الطالب  ... 

هيا بنا نستكمل جولتنا لنتعرف خاهلا مصادر دراسة احلضارات القدمية، والتى بدوهنا يصعب التوصل إىل احلقائق التارخيية  
ودراستها، والتى تتفاوت أمهيتها تبًعا لنوع املصدر ومضمونه، فهناك مصادر أولية ومراجع، الحظ الشكل التاىل لتتعرفها: 

واآلن تعال مًعا نتعرف كًا منها بشىء من التفصيل ...

أوال - المصادر األولية :
ه��ى كل م��ا كتب أو نقش وينتم��ى لزمن وقوع الحدث وتش��مل عدة   

أنواع منها :

1- اآلثار :
 تعد المصدر األساس��ى لدراس��ة الحضارات، وتش��مل جميع أنواع البقايا 
األثرية القائمة مثل األهرام��ات والمعابد واآلثار والتى يتم العثور عليها 
واكتش��افها أثناء الحفر من حين آلخر ف��ى المناطق األثرية مثل التماثيل 

والتمائم والمومياوات.

2- النقوش :
هى إحدى المصادر األولية لدراس��ة الحضارات، وتش��مل كل الرس��وم والكتابات المدون��ة على مواد صلبة   

كالحجر أو الرخام أو المعادن، خاصة البرونز أو الخشب أو الصلصال ، وتنقسم إلى نوعين هما :

كتابات الفالسفة

األساطير

النقود والمسكوكات

اآلثارالنقوش

البرديات

كتابات الشعراءاألوستراكا
مصادر دراسة 

الحضارات
كتابات المؤرخين القدماء

معلومة اإثرائية
مص��ر  ف��ي   المل��وك   ترتي��ب  ورد 

القديمة من خال:

الكرن��ك،  قوائ��م  بالرم��و،  حج��ر 

وأبيدوس وسقارة.

احرص على المحافظة على آثار 
بلدك.

نقوش غائرة مثل :حجر بالرمو

وهو عب��ارة عن لوحة كبيرة من حجر الديوريت األس��ود ، يبلغ طولها   
حوال��ى مترين ، وارتفاعها حوالى 70 س��م، عثر عليه فى منف، وقد دونت 
عليه أس��ماء جمي��ع من حكموا مص��ر منذ عصر ما قبل األس��رات، وحتى 
ثالث ملوك األس��رة الخامس��ة . وكذلك أهم األحداث، س��واء الحروب أو 
إقام��ة المعابد أو األعي��اد الدينية أو إقام��ة التماثيل الكبي��رة ذات األهمية 

الخاصة. 

النقوش

نقوش بارزةنقوش غائرة

  حجر بالرمو
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3- البرديات :
ه��ى الم��ادة الوثائقية المكتوبة على لفائف من الورق المصنوع م��ن نبات البردى ، وتعد مصدًرا   
خصًب��ا  للكثير من جوانب الحضارة المختلفة وكان��ت مصر هي المصدر الوحيد لورق البردي التي 

كانت تصدره للشعوب األخرى، ... الحظ الصور التالية لتتعرف بعض نماذج من البرديات ... 

4- األوستراكا:
 هى كسرات الفخار واألحجار المكتوب عليها، وتسمى )شقفه( وكانت 
لس��هولة الحص��ول عليها تس��تخدم فى مختلف أش��كال الحي��اة اليومية 
كاإليص��االت وتحري��ر الخطاب��ات، والتدري��ب على الكتاب��ة وغيرها 
...حي��ث وجدت الطبقة المتوس��طة، وكذلك الطبقة الفقي��رة ضالتها فى 
كس��رات الفخ��ار كمادة متوف��رة وغير مكلف��ة للكتابة، نظ��ًرا الرتفاع 

أسعار ورق البردى.

5- النقود والمسكوكات : 
هى قطع معدنّية تحمل ختًما من الس��لطة العاّمة لضمان وزنها   
ودرج��ة نقائها، وتعد أحد مصادر دراس��ة الحض��ارات باعتبارها 
مادة مؤرخة يمكن من خالها تحديد العصور التاريخية والحالة 
االقتصادية واألحداث السياسية وصور الملوك والحكام فى تلك 

الفترة ولم تعرف بهذا المفهوم في العصر الفرعوني.

نقوش بارزة مثل :صاية الملك نعرمر)مينا(

هى عبارة عن لوحة من حجر الشيس��ت األخضر، وبها رسومات   
ب��ارزة من األم��ام والخلف، حيث تصور المل��ك نعرمر وهو يضرب 
األع��داء ومناظ��ر للجن��ود واألش��كال الزخرفية والرمزية، األس��رة 

األولى 3200 ق.م.
صاية الملك نعرمر 

فى مجال الطب » بردية إيبرس الطبية«

تعد بردية إيبرس أقدم مخطوطة علمية محفوظة قّدمتها الحضارة 
المصرية القديمة، وتعد مرجًع��ا مهًما لألمراض الباطنية، والعيون، 
والجل��د، واألطراف والنس��اء، وبعض الجراحات، كم��ا تتضمن أيًضا 

بعض المصطلحات الخاصة بالتشريح الفسيولوجى والعالج.

بردية إيبرس الطبية

هل تعلم؟

أن أهل ليديا فى آسيا الصغرى كانوا أول من سك العملة بصفة رسمية فى 
عهد الملك » كرويسوس« 546:560ق.م وكانت من الذهب الخالص والفضة الخالصة، 

وكلها متماثلة فى الحجم متحدة فى الخاتم الموجود عليها .

كسرات الفخار عليها كتابات 

نقود مختلفة 
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6- كتابات المؤرخين القدماء : ومنهم :
هيرودوت: زار مصر، وكتب عنها فى كتابه »تمحيص األخبار« 
وينقس��م إلى تس��عة أج��زاء. وخصص الج��زء الثان��ى منه لمصر 
وتح��دث فيه عن جغرافيتها ومدنها، واألح��داث التاريخية التى 

مرت بها، وأعمال ملوكها ومظاهر حضارتها.

مانيتون الس��منودى : يعد أول مؤرخ مص��رى قديم حاول كتابة 
تاريخ مصر.

وتتمثل أمهية املصادر األولية  فيام يىل : 

تعد من إنتاج اإلنسان، نتيجة لتفاعله مع البيئة.   ■

أقرب المصادر إلى الدقة فى تناولها لألحداث التاريخية .  ■

التاريخي��ة  األح��داث  معرف��ة  اإلنس��ان  اليس��تطيع  بدونه��ا   ■
واستردادها .

ثانًيا - المراجع:
هى المؤلفات التى كتبت بعد مرور سنوات عديدة من وقوع الحدث واعتمد فى كتابتها على المصادر 

األولية، وتش��مل كتابات المتخصصين والباحثي��ن الذين لم يعاصروا األح��داث التاريخية والمعتمدة 
على المصادر األصلية كالمؤلفات والبحوث والمقاالت العلمية.

1- كتابات الفالسفة : ومنهم  سقراط وأرسطو وأفاطون.

2- كتابات الش�عراء: ومنهم هوميروس الشاعر اإلغريقى صاحب اإللياذة واألوديسيا، والتى ُتعد 
مصدًرا تاريخيًّا نستقى منه المعلومات السياسية واالقتصادية والحضارية لباد اإلغريق القديمة . 

3- األساطير : وتمثل األساطير جزًءا من التراث الشعبى، وتعد مصدًرا أدبيًّا يعكس كثيًرا من صور 
الحياة االجتماعية والسياسية، مثل قصة الطوفان فى باد العراق القديم وقصة إيزيس وأوزوريس فى 

مصر القديمة.

 

احرص على االلتزام بالدقة 
والموضوعية تجاه القضايا 

واألحداث التى تتناولها.

هيرودوت

الوعى األثرى

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس

قضية للمناقشة
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عوامل قيام  الحضارات الدر�س الثالث

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يحلل عوامل قيام ونشأة حضارات العالم القديم  .•  

يقدر عظمة الله فى توافر المقومات الطبيعية التى ساعدت على •  

قيام الحضارات المختلفة .

يحلل تأثير العوامل الجغرافية فى تشكيل الحضارة المصرية.•  

يضع تصوًرا مقترًحا ألماكن قيام الحضارات المستقبلية على •  

المستوى العالمى .

يكتب بحثا قصيًرا عن العوامل المؤثرة فى قيام بعض الحضارات .•  

يوضح أهمية المحافظة على الموارد فى حياتنا .•  

يقدر أهمية التمسك ببعض القيم مثل » الوحدة والتضامن والتكافل •  

والتكامل« لقيام حضارة.

يستنتج دور اإلنسان المصرى القديم فى بناء الحضارة.•  

القضايا المتضمنة:

األمن القومى.   -

التربية من أجل المواطنة.   -

حسن استخدام الموارد.  -

القيم المتضمنة :

الوحدة والتضامن.  -

التكافل والتكامل.  -

التواصل واإلخاء.  -

المهارات المتضمنة :

التفكير المستقبلى.  -

كتابة المقاالت التاريخية.  -



الدر�س الثانى

واآلن تعال نتعرف عوامل قيام حضارات العالم القديم :

وجود األنهار مثل: » نهر النيل فى مصر ، دجلة والفرات فى   -1
العراق «  التى تساعد على الزراعة واالستقرار.

الموق��ع الجغرافى المتوس��ط للعال��م القدي��م باإلضافة إلى   -2
اعتدال المناخ وماءمته للنشاط اإلنسانى.

وف��رة الث��روات المعدنية من صخور ومع��ادن باإلضافة إلى   -3
النباتات والحيوانات مما أتاح الفرصة الستثمارها.

عدم وجود حواج��ز أو موانع طبيعية بين أجزائها مما عزز   -4
االلتقاء والتواصل بين الشعوب والحضارات.

كف��اح اإلنس��ان وتكيفه م��ع بيئت��ه الجغرافي��ة ومجهوداته   -5
العظيمة فى بناء الحضارة اإلنسانية.

 ولم��ا كان��ت مصر صاحبة أقدم حضارات المنطقة العربية خاصة وحضارات العالم عامة ، فإننا س��نتخذها 
نموذًجا فى دراس��تنا لعوامل قيام الحضارة بها ، فقد وهبها الله س��بحانه وتعالى نيًا فياًضا س��اهم فى وحدتها 
وتماسكها ، وموقًعا متميًزا ساعد على التواصل بين جيرانها ، وحدوًدا طبيعية آمنة كانت تقيها شر األعداء، 
إنس��اًنا محًبا لوطنه مدافًعا عنه واس��تطاع أن يستثمر كل  ومناًخا معتدال، وطبيعة غنية بمواردها المتنوعة ، و

ماهيأه الله له فى قيام حضارة عظيمة أبهرت العالم.

عزيزى الطالب  ... 
منح الله سبحانه وتعاىل املنطقة العربية العديد من املقومات والعوامل التى أسهمت ىف قيام حضارات   
مزدهرة رائدة بني حضارات العامل القديم ... الحظ اخلريطة التالية لتتعرف عىل أهم عوامل قيام احلضارات ...

فكر ون�ق�ش: 
ناقش مع معلمك  األسئلة التالية:

ما القاسم المشترك لمقومات الحضارة؟  -

ما الحضارات التى قامت فى قارة   -

أفريقيا؟

ما الحضارات التى قامت فى قارة آسيا ؟  -

على ضوء دراستك لعوامل قيام حضارات    -

العالم القديم. اقترح بعض األماكن 

المستقبلية كموطن للحضارات ؟ 

13

الحضارة المصرية القديمة 

)الفرعونية(
حضارة بالد اليمن

حضارة بالد العراق القديم

الحضارة اليونانية
الحضارة الرومانية

حضارة فينيقيا

خريطة )1( حضارات العالم القديم



14

الوحدة الوىل            مدخل لدرا�ضة ح�ضارة م�رص وح�ضارات العامل 1

واآلن تعال مًعا نتعرف هذه العوامل بشيء من التفصيل...

أوًلا - العوامل الطبيعية :
1-  نهر النيل العظيم :

يرجع س��ر عظمة هذا النهر إل��ى تكوينه الطبيعى، والذى ينحدر   
من الجنوب إلى الش��مال حامًا مصدر الخصوبة : الماء والطمى مما 
ساعد على تحول مصر إلى جنة خضراء صالحة إلنبات الزرع، وقد 

اقترن هذا العامل بجهد المصريين القدماء فعملوا على اس��تغال مياهه؛ فأقاموا المقاييس ، وش��قوا الترع ، 
وشيدوا السدود ، وبنوا الجسور . 

ولم يقف دور النيل عند هذا الحد فقد استفاد منه المصريون قيًما كثيرة مثل:

- الوح���دة والتضام���ن :  فقد كان فيضان النيل س��بًبا فى توحد جهود 
المصريين  إلقامة الجس��ور وحراس��ة  مياه الفيضان ، فعاشوا شعًبا واحًدا 

عبر التاريخ.

- التكافل والتكامل : فتبادل المصريون المحاصيل، ونشطت التجارة الداخلية بين الشمال والجنوب.

- التواص���ل فيم���ا بينهم ومع اآلخرين : س��اعد وجود  الني��ل المصريين على االهتمام ببناء الس��فن 
والتى يحملها تياره نحو الش��مال ، وتدفعها الرياح الش��مالية السائدة نحو الجنوب ، فساعد ذلك على اتصال 
المصريين وتواصلهم وتماسكهم مع بعضهم بعًضا، ونشر حضارتهم فى الباد المجاورة، فكان التأثير والتأثر 

الذى تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

نهر النيل فى مصر

المصريون شعب واحد عبر 
التاريخ

 نهر النيل

احرص على التعاون مع دول 
حوض النيل.

اقراأ ون�ق�ش
ناقش مع معلمك 

العاقة بين نهر النيل وقيام الحضارة   -
المصرية .

-   أهمية التعاون مع دول حوض النيل.

- أهم المقترحات للحفاظ على مياه النيل؟

الحلول البديلة فى حالة نقص مياه   -
النيل. 

التحديات التى تواجه نهر النيل حالًيا   -

وتهدد األمن القومى المصرى. 

أمن مصر القومى

المصري��ون القدم��اء أدرك��وا أن أمن مصر   
القومى يكمن فى المحافظة على منابع النيل،  لذلك  
قاموا بالعديد من الحم��الت األمنية لهذه المناطق، 
باإلضافة إلى إقامة عالق��ات تجارية وثقافية وروحية 

مع دول حوض النيل.

لذلك وج��د المصريون القدماء ف��ى نيلهم المعلم، 
ومصدر الحياة األولى؛ فعظموه وقدس��وه، وأقاموا 

له االحتفاالت واألعياد
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2-  الموقع الجغرافى المتميز :
تقع مصر عن��د ملتقى قارات ثاث، هى آس��يا   
إفريقيا وأوربا، مما س��هل له��ا االتصال والتأثير  و
والتأث��ر بالحضارات التى قامت فى هذه القارات، 
وه��ى تطل على بحرين مهمين هما البحر األحمر 
والبحر المتوس��ط، ومصر بمثابة القلب من العالم 
القدي��م، وحلقة االتص��ال بين أقطاره وش��عوبه... 

انظر الخريطة.  

3- الثروات المعدنية )الصخور والمعادن(:
وهب الله سبحانه وتعالى مصر المعادن كالذهب والنحاس والحديد وغيرها، كما   
وهبها الصخور المتنوعة م��ن جرانيت ورخام وأحجار كريمة ، ومن هذه الصخور 
والمعادن صن��ع المصريون القدم��اء أدواتهم، وبن��وا أهراماتهم، ونحت��وا تماثيلهم، 
وصنعوا ُحلّيه��م البديعة، فكانت الصخور والمعادن بالنس��بة للمصرى القديم أغلى 

الثروات ، التى ساعدت على قيام الحضارة المصرية القديمة )الفرعونية(.

اقراأ ون�ق�ش
م��ن خال الن��ص المقابل ناق��ش معلمك 

فيما يأتى:

هل استفادت مصر حالًيا من   -

عبقرية موقعها الجغرافى ؟

مامقترحاتك الستفادة مصر من   -

موقعها الجغرافى؟ واستثماره 

تجاريًّا وسياسيًّا؟

هل تتغير أهمية الموقع من زمن   -

آلخر ؟ وما الدليل؟ 

عبقرية المكان

مصر حجر الزاوية فى الثالثي��ة القارية التى يتألف 
منه��ا العالم القدي��م، والوحيدة الت��ى تلتقى فيها 
قارتان وتقترب منها ثالثة ....فهى بوابة مشتركة 
إلفريقيا وآس��يا ...وهى المدخل الحقيقى إلفريقيا 
من الش��مال ... والني��ل هو النه��ر الوحيد الذى 
بفضل��ه تصب��ح مصر المدخ��ل الوحي��د إلى قلب 
الق��ارة  ...وله��ا طريقان آلس��يا ال يق��الن أهمية 
وخطًرا ،فش��ماال هناك طريق )س��وريا – العراق( 
ب��كل ثقل��ه وتفرعاته وجنوًبا هن��اك طريق )غرب 
ش��به الجزيرة العربية( ال��ذى يطوقها جميًعا حتى 
الخلي��ج ... ومص��ر الوحيدة التى يقت��رب عندها 
أطول بحرين هما البحر األحمر والبحر المتوسط. 

من كتاب شخصية مصر لجمال حمدان. ج2  .

خريطة )2(  موقع مصر بالنسبة للعالم القديم

بعض استخدامات 
الصخور والمعادن



16

الوحدة الوىل            مدخل لدرا�ضة ح�ضارة م�رص وح�ضارات العامل 1

4- الحدود الطبيعية :
تتمت��ع مص��ر بحدود طبيعي��ة آمنة ، صح��راوات فى الش��رق والغرب، وجن��ادل » كتل صخرية   
ضخمة « فى الجنوب ، والبحر المتوس��ط فى الشمال ، وكلها تمثل دروًعا واقية ساعدت المصريين 
عل��ى الدفاع عن بادهم ومقاوم��ة المعتدين والطامعين فى خيراتهم، وحقق��ت لهم قدًرا من األمن 

واالستقرار.

5 - المناخ المعتدل :
وهب الله )سبحانه وتعالى( مصرنا العزيزة مناًخا معتداًل وشمًسا مشرقة، وسماء صافية ، فساعد   
ذلك على نشاط اإلنسان، كما أن مناخ مصر الجاف ساعد على حماية آثارها القديمة ، كذلك ساعد 

اختاف درجة حرارة الفصول على تنويع الغات مما أدى إلى الرخاء ورغد العيش. 

ثانًيا - العوامل البشرية :
ب��ذل المصري��ون القدم��اء مجهوًدا عظيًما من أجل تس��خير كل م��ا وهبه الله من م��وارد ومناخ   
لمصلحته��م، وأنفقوا الكثير م��ن الوقت والجهد إلنتاج تلك الحضارة فكان��ت أعظم حضارة عرفها 
التاري��خ ، فقد كان الجهاد والكفاح هما حجرا األس��اس اللذان قام��ت عليهما الحضارة المصرية، 
ومن ثم لم تكن مصر" هبة النيل" فحس��ب كما ذكر هيرودوت، بل "مصر هبة النيل والمصريين". 

ولوال كفاح المصريين لما ظهرت هذه الحضارة العظيمة التى أثرت فى حضارات العالم القديم.

     

األمن القومى

ناقش مع معلمك قضية األمن القومى وكيف يمكن أن نحافظ على أمننا القومى فى المرحلة القادمة 

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة
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حضارة   مثرة أى جمهود يقوم به اإلنسان نتيجة تفاعله مع البئية؛ لتحسني ظروف حياته 
عىل وجه األرض ماديًّا أو معنويًّا؛ لتعمري الكون الذى يعيش فيه .

والتنبؤ  احلارض  لفهم  األزمنة؛  كافة  ىف  حدث  إنساىن  نشاط  كل  يتناول  علم  علم التاريخ 
باملستقبل. 

هي كل ما كتب أو نقش وينتمي لزمن وقوع احلدث، وتشمل اآلثار والنقوش  مصادر أولية 
والربديات واألوسرتاكا والنقود واملسكوكات.

هي املؤلفات التي كتبت بعد مرور سنوات عديدة من وقوع احلدث، وتشمل  مراجع 
كتابات املتخصصني والباحثني الذين مل يعارصوا األحداث التارخيية، والتي 

تعتمد عىل املصادر األصلية األولية كاملؤلفات والبحوث واملقاالت العلمية.

الفخار واألحجار املكتوب عليها، وتستخدم ىف خمتلف أشكال  هي كرسات  أوسرتاكا 
احلياة اليومية مثل اإليصاالت واخلطابات والتدريب عىل الكتابة .

مفاهيم الوحدة األولى



الوحدة الثانية : حضارة مصر القديمة )الفرعونية(
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املعيار الأول : تعرف الأحداث التاريخية وفقا لت�سل�سها الزمنى :
حيدد خصائص احلضارة املرصية القدمية )الفرعونية(.	 
يتعرف مالمح احلياة املختلفة ىف مرص القدمية )السياسية - االقتصادية - الثقافية - االجتامعية - الدينية(.	 
يتعرف أهم األحداث التارخيية ىف احلضارة املرصية القدمية وفًقا لرتتيبها الزمىن.	 

املعيار الثانى : حتليل عمليات البناء التاريخى :
حيلل خصائص املجتمع املرصى ىف ضوء القيم واألفكار السائدة ىف مرص القدمية.	 
يتنبأ بالنتائج التى ترتبت عىل بعض األحداث التارخيية ىف مرص القدمية .	 

املعيار الثالث : تف�سري وحتليل الأحداث التاريخية :
يبدى رأيه ىف اآلراء املختلفة حول بعض األحداث التارخيية ىف مرص القدمية. 	 

املعيار الرابع :ا�ستخدام مهارات البحث التاريخي:
يكتب بحثا قصرًيا عن األحداث املؤثرة ىف قيام احلضارة املرصية القدمية. 	 
يستخدم الرسوم والنقوش ىف تفسري األحداث التارخيية ىف مرص القدمية.	 

املعيار اخلام�س : حتليل الق�سايا التاريخية واتخاذ القرار:
حيلل القيم املتضمنة التى متيز احلضارة املرصية القدمية .	 
حيلل مرتكزات السياسة اخلارجية ىف مرص القدمية وقت السلم واحلرب.	 
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املعيار الأول:ترتيب الأحداث وال�سخ�سيات فى حقب تاريخية رئي�سية لتحديد وتف�سري العالقات بينها:امل

يرسم خريطة زمنية لتطور األحدث التارخيية ىف مرص القدمية.	 

املعيار الثانى:تق�سى احلقائق التاريخية فى �سوء امل�سادر الأولية والثانوية :
يستنتج بعض احلقائق التارخيية ىف مرص القدمية من مصادر خمتلفة. 	 

املعيار الرابع:تاأثري العلم والتكنولوجيا على الن�ساط الب�رشى :
حيدد تأثري التكنولوجيا عىل تغيري األمناط البرشية ىف مرص القدمية.	 

املعيار اخلام�س: الهتمام بالقيم الروحية والأخالقية والإيجابية عرب الع�سور املختلفة :
يعتز بحضارته وهويته املرصية.	 
يستخلص بعض القيم الروحية واألخالقية التى سادت ىف احلضارة املرصية القدمية. 	 

ازدهارضعفازدهار

ع�سر الدولة الو�سطى 
) الأ�سرات 11- 12(

 ) 2065ق م -1775ق م (

ع�سر الو�سيط الأول
) الأ�سرات 10-7(

 )2200ق م -2065ق م ( 

ع�سر الدولة القديمة 
)الأ�سرات 6-3(

) 2800ق م -2200ق م (

الع�سر العتيق 
) الأ�سرة ا- 2(

) 3200 ق م – 2800ق م (
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دروس الوحدة:
الدرس األول

مالمح من تاريخ مصر 
القديمة )الفرعونية(

الدرس الرابع
الحياة االجتماعية

الدرس الثانى
الحياة االقتصادية

الدرس السادس
الحياة الثقافية والفكرية 

الدرس السابع
التواصل الحضاري المصري مع إفريقيا

الدرس الثالث
الحياة السياسية واإلدارية 

الدرس الخامس
 الحياة الدينية 

الوحدة الثانية

املهارات املت�سمنة بالوحدة:
مهارات اتخاذ القرار

كتابة البحوث القصيرة .

استخدام األدلة التاريخية.

الق�سايا املت�سمنة بالوحدة:
األمن القومى .

التربية من أجل المواطنة.

حسن استخدام الموارد.

التواصل الحضارى.

القيم املت�سمنة بالوحدة:
االعتزاز بالحضارة.

العلم.

الوحدة واإلخاء.

التسامح الدينى.

ضعفضعف ازدهار

الع�سر المت�أخر
 ) الأ�سرات 21: 30(

 )1098ق م – 31ق م ( 

 الع�سر الو�سيط الث�نى
 )الأ�سرات  17-13(

) 1775ق م – 1570 ق م(

ع�سر الدولة  الحديثة
)الأ�سرات 20-18(

) 1570ق م – 1098ق م(  

19



20

مالمح من تاريخ مصر القديمة ) الفرعونية( الدر�س الأول

  فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يتعرف مفهوم العصور القديمة .	  

يحدد أهم خصائص كل عصر من عصور مصر القديمة 	  

)الفرعونية(.

يقارن بين عصر الدولة القديمة والدولة الحديثة من حيث نظام 	  

الحكم.

يستنتج خصائص الحضارة المصرية القديمة )الفرعونية(.	  

يكتب مقااًل عن الثورة االجتماعية فى أواخر دولة مصر القديمة.	  

يفتخر بحضارة بالده أمام اآلخرين .	  

يقدر دور الجيش فى الحفاظ على أمن البالد .	  

القضايا المتضمنة:

األمن القومى.  -

التربية من أجل المواطنة.  -

التواصل الحضارى.  -

القيم المتضمنة :

االعتزاز بحضارتنا.  -

العلم.  -

الوحدة واإلخاء.  -

المهارات المتضمنة :

قراءة وتحليل النص التاريخى.  -

جمع مادة تاريخية من مصادر ثانوية.  -

كتابة مقالة تاريخية.  -

مهارات اتخاذ القرار.  -
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عزيزى الطالب...

 ب��رزت حضارتن��ا العظيمة مع تحقي��ق الوحدة التاريخية عل��ى يد الملك »نعرمر « ع��ام 3200ق م ، 
ويش��مل التاري��خ المصرى القديم العص��ور الفرعونية وعصر االحتالل  اليونان��ى والرومانى لمصر، 

والذى استمر ما يقرب من ألف عام. 

وق��د قس��م الم��ؤرخ المص��رى القدي��م )مانيت��ون( تاري��خ مص��ر الفرعون��ى إل��ى ثالثي��ن أس��رة 
حاكم��ة، وقس��مه المؤرخ��ون إل��ى ثالث��ة عص��ور، يفص��ل بي��ن كل دول��ة وأخ��رى عص��ر ضعف 
واضمح��الل، ويض��م كل عص��ر مجموع��ة م��ن األس��ر ويس��بق العص��ور الثالث��ة العص��ر العتيق. 

و اآلن هيا بنا فى جولة تاريخية نتعرف فيها بإيجاز هذه العصور، ولنبدأ ب�:

■	العصر	العتيق	)عصر	بداية	األسرات(		
)األسرة ا - 2(  3200 ق.م – 2800 ق.م

ارتب��ط تأس��يس حكم األس��رة األولى باس��م الملك نعرم��ر الذى قام 
بتوحيد القطرين )البحرى والقبلى(. 

وس��لك ملوك العصر العتيق  سياس��ة حكيمة فى الربط بين الصعيد 
والدلت��ا بعد اتحادهما عن طري��ق المصاهرة وازدواج األلقاب، كما 

اهتموا باألعياد الدينية فى أرجاء البالد . 

وللعصر العتيق خصائص متعددة .. من أهمها :

قيام أول حكومة مركزية فى تاريخ مصر بعد وحدتها ، وبناء مدينة 
من��ف ) القلع��ة البيضاء(؛ لتأمين وح��دة البالد بين الدلت��ا والصعيد، 

واحتفاظ مصر باالستقالل الكامل وتوطد األمن بها .

■	عصر	الدولة	القديمة	)األسرات 6-3(	
   2800ق.م -2200ق.م

اضطربت األمور السياس��ية  ف��ى نهاية العصر العتي��ق بعدها بدأت 
بالدنا عصًرا جديدا يتدفق حيوية وش��باًبا هو عصر الدولة القديمة، 

والذى يبدأ  باألسرة الثالثة.

اعلم  

أن حكومة الملك  
نعرمر)مينا( هى أول 

حكومة مركزية نشأت 
فى التاريخ.

نعرمر )مينا( موحد القطرين

	 الحظ	وا�ستنتج	
من خالل الخريطة الزمنية السابقة ص� 19،18 

2 -  عدد سنوات العصر المتأخر .   1- عدد األرس القوية ىف التاريخ الفرعوىن.  

صورة هرم ميدوم 
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وتمي��ز عص��ر الدولة القديم��ة  بحكومة منظم��ة ، قوية البنيان  
كثي��رة الم��وارد ، واس��عة الثراء س��اد فيها األم��ن فاتجهت إلى 
التقدم واس��تطاع ملوكه��ا  بناء األهرامات الضخمة،  ويس��مى 

عصرها بعصر بناة األهرام.  

وق��د انته��ى عصر الدولة القديم��ة بعد أول ث��ورة اجتماعية فى 
التاريخ شملت أنحاء مصر وبدأ  عصر ضعف و اضمحالل . 

■	عصر	االنتقال	األول	)األسرات 10-7(	
2200 ق.م -2065 ق م

فى هذا العصر فقد الملوك السيطرة على البالد وزاد نفوذ حكام 
األقاليم، ول��م يدينوا بالوالء للملك وامتنعوا عن دفع الضرائب، 
وظه��ر عدم االس��تقرار واضطرب األمن، فس��ادت الفوضى فى 
كل مكان، وأهملت القوانين ، وزادت أعمال السلب والنهب، 
وهك��ذا انه��ارت الدولة وانتش��رت الفت��ن حتى قامت األس��رة 

الحادية عشرة .

■	عصر	الدولة	الوسطى	)األسرات 12-11( 
 2065 ق.م – 1775 ق.م  

استطاع الملك منتوحتب الثانى من ملوك األسرة الحادية عشرة 
إع��ادة توحي��د الب��الد وجعل عاصمته��ا طيب��ة، وأخضع حكام 

األقاليم وأضعف من نفوذ كبار الموظفين.  

ث��م حكم أمنمحات األول مؤس��س األس��رة الثانية عش��رة فنقل 
العاصمة من طيبة إلى )أثيت تاوى( ، قرب بلدة اللشت الحالية 
بالعياط بمحافظة الجيزة، ليك��ون قريًبا من الدلتا، ورغبته فى 
أن تك��ون عاصمته على مقربة من منطقة خصبة يس��تغلها فى 

مشروعات التوسع الزراعى.

وتعاق��ب من بعده  مل��وك عظام منهم، الملك سنوس��رت الثال��ث، وأمنمحات الثالث، الذى س��اد فى 
عهدهم��ا الرخاء والطمأنينة ، وش��يدا كثيًرا من المبانى فى مختلف الب��الد، واهتما بالرى و الزراعة، 

وحظى إقليم الفيوم أكثر من أى إقليم آخر بجهوده االقتصادية والمعمارية. 

 أمنمحات األول

معلومة	اإثرائية
كانت  التاريخ  فى  حكم  فترة  أطول 
من  الثانى  بيبى  الملك  حكم  فترة 
العرش  اعتلى  الذى  السادسة،  األسرة 
عاًما   94 وحكم  سنوات  ست  وعمره 

ومات وعمره 100 عام.

											اعلم	 	

أن األمن وتطبيق القانون
يؤديان إلى االستقرار وتحقيق 

التنمية فى المجتمع.
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■ عصر	االنتقال	الثانى	)األسرات 13-17(   1775 ق.م – 1570 ق.م  
البالد،  ضعفت  عشرة  الثانية  األسرة  بسقوط 
األمراء  وتنازعها  أخرى،  مرة  وتمزقت 
األقاليم  حكام  بين  الصراع  وزاد  والملوك، 
اضطراب  أدى  وقد  السلطة،  على  والتنافس 
يد  فى  فسقطت  أعدائها؛  طمع  إلى  البالد  حال 
رعوية  قبائل  وهم  م،  ق   1730 عام  الهكسوس 
واتخذت  مصر،  واحتلت  آسيا  من  جاءت 
لها،  عاصمة  وعرت"   "حات  أواريس  من 

الشرقية.   بمحافظة  الحجر"  "صان  اآلن  وهى 

 وم��ع ضعف الهكس��وس وهب الله البالد أم��راء مصريين من 
طيب��ة، قادوا حرك��ة الكفاح ضد الهكس��وس حت��ى هزموهم 
بقيادة أحم��س األول  وانتهى خطرهم لتبدأ مرحلة جديدة من 

مراحل التاريخ، وهى  عصر الدولة الحديثة. 

أحمس على العجلة الحربية

عصر	الدولة	الحديثة	)األسرات 18-20(  1570 ق.م– 1098 ق.م 	■
مع انتصار أحمس األول على الهكسوس بدأ عهد جديد لمصر يطلق عليه 
عص��ر المج��د الحربى، فقد قام أحم��س باالتجاه إلى الجن��وب لمواجهة 
بعض االضطرابات، ثم ق��ام بإصالحات داخلية وبدأت مصر فى تكوين 
جيش ق��وى يحقق طموحاتها فى تكوين إمبراطورية واس��عة والحفاظ 

على أمنها فى مواجهة أى أخطار داخلية أو خارجية.

وتميز عصر الدولة الحديثة بعدة خصائص هي:-  

تكوي��ن إمبراطورية مصرية واس��عة خ��اض ملوكها العظ��ام حروًبا   -
دفاعي��ة قوية فى عهد المل��ك تحتمس الثالث قائ��د معركة مجدو عام 
1479 ق.م، والمل��ك رمس��يس الثان��ى ال��ذى خاض معركة ق��ادش عام 
1274 ق.م مع الحيثيين فى آس��يا، وانتهت بعقد أول معاهدة س��الم بين 

الطرفين. 

إفريقي��ا، ومنها رحالت  القيام بنش��اط تجارى واس��ع مع دول آس��يا و  -
الملكة حتشبسوت إلى بالد بونت. 

قي��ام أول ث��ورة دينية يقودها المل��ك إخناتون للدعوة إل��ى عبادة معبود   -
واحد هو آتون، وبعدها دخلت البالد فى حالة من الفوضى، حتى قضى 
عليه��ا الملك »ح��ور محب« بإص��داره القوانين والتش��ريعات لتحقيق 

االستقرار الداخلى، فأعاد للبالد أمنها واستقرارها. 

احرص على المحافظة على حدود 
وطنك والدفاع عنه.

الملك رمسيس الثانى

إخناتون
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ويعد رمسيس الثالث آخر الملوك العظام والذى خاض أول المعارك البحرية لمواجهة شعوب البحر 
المتوس��ط، وانتص��ر عليهم.  وبدأت فت��رة نهاية حكم الدولة الحديثة بضعف نفوذ الملوك وس��يطرة 

كهنة آمون على الحكم. 

■	العصر	المتأخر ) األسرات 21: 30( 1098 ق.م – 331 ق.م	
انتهى عصر الدولة الحديثة، وبدأ عصر الضعف واالضمحالل،   عاشت فيه البالد حالة من التفكك 
وخس��رت كل ممتلكاتها فى الخارج وس��يطر عليها االحتالل األجنبى بدايًة من االحتالل الفارس��ى 
وانتهاًءا باالحتالل اليونانى ما عدا فترة قصيرة س��ميت تاريخيًّا بعصر النهضة ) األس��رة 26( وأش��هر 

حكامها إبسماتيك األول وابنه الملك نكاو. 

وتميزت الحضارة المصرية القديمة بعدة خصائص الحظ الشكل التالي لتتعرفها:

القدم
 قامت فى مصر أقدم  

حضارة فى العالم؛ إذ يبلغ 
تاريخها الحضارى أكثر من 

سبعة آالف عام.  

التدين
 الحضارة المصرية من 
أقدم حضارات العالم 

اهتماًما بالدين، وميال إليه 
و اعتنق أبناؤها التوحيد 

وعبادة إله واحد. 

التواصل الحضارى
لم تعش الحضارة المصرية 

منعزلة، بل نشرت فى 
العالم نور المعرفة 

والعلم، وتأثرت بها 
حضارات الشرق والغرب   

بمستويات مختلفة.

التقدم 
 تقدمت مصر فى جميع 

المجاالت، وتركت 
للبشرية نماذج من العلوم 
واآلداب والفنون أذهلت 

عقول العلماء.  

االستمرارية 
استمرت الحضارة 
المصرية آالًفا من 

السنين دون انقطاع.
خصائص	

الحضارة	المصرية	القديمة	

األصالة 
 أنشأ المصريون 

حضارتهم  معتمدين 
على عقول وجهود 

أبنائهم. 

االعتزاز بالتاريخ المصرى

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية	للمناقشة
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الدر�س الثانى الحياة االقتصادية الدر�س الثانى

  فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يتعرف المالمح األساسية للحياة االقتصادية فى مصر القديمة. •  

يبدى رأيه  فى حال الفالح المصرى فى مصر القديمة.  •  

يفسر طريقة الزراعة فى مصر القديمة. •  

يقارن بين  سد الالهون قديًما والسد العالى حالًيا. •  

يحدد أنواع الصيد فى مصر القديمة. •  

يتعرف أهم أنواع الصناعات فى مصر القديمة. •  

يلخص أنواع التجارة  فى مصر القديمة.•  

يثبت بالدليل قوة العالقات التجارية بين مصر وحضارات العالم القديم. •  

يبرهن على أهمية المعلومات الجغرافية فى تفسير النهضة االقتصادية.•  

يميز بين دور الفرد ودور الدولة فى دعم االقتصاد. •  

يحلل بعض الوثائق ذات الصلة بالحياة االقتصادية.•  

يحلل تأثير الحياة االقتصادية على غيرها من نواحى الحياة األخرى .•   

يكتب بحًثا قصيًرا عن  الملكية الزراعية فى مصر القديمة. •  

يقدر قيم العمل  واإلتقان فى مصر القديمة. •  

القضايا المتضمنة:

-  حسن استغالل الموارد وتنميتها. 

-   حماية البيئة والمحافظة عليها.

القيم المتضمنة :

- احترام العمل.

 - المشاركة واالدخار.

 - األمانة والصدق.

المهارات المتضمنة :

 - استخدام التكنولوجيا. 

– مهارات البحث التاريخى. 

- استخدام األدلة والحجج التاريخية.
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عزيزى الطالب...

 لق��د منح الله بلدنا الحبيب مصرالعديد من المقوم��ات االقتصادية، أهمها النيل العظيم، والذى كان 
أح��د عوامل التنمية االقتصادية فى مجال الزراعة ،  ووهبها موارد من أحجار ومعادن فكانت مقومًا 
ا  لنهضتها الصناعية من فنون وعمارة وأنعم عليها بموقع متميز وسواحل بحرية،  جعلها مركًزا تجاريًّ

ا عالميًّا.  وحضاريًّ

واآلن تع��ال مًع��ا لنتعرف جوانب تل��ك الحياة االقتصادية ف��ى مصر القديم��ة )الفرعونية( ... الحظ 
الشكل التالى لتتعرفها:

أواًل:  الزراعة
ُيع��د الني��ل العامل الرئيس فى قيام أق��دم الحضارات الزراعي��ة  فى العالم،  فقد كان��ت  الزراعة فى 
مصر أس��اس رخاء البالد وثروتها وأهم مصادر الدخل بالنسبة للمصرى القديم، لذلك ارتبط باألرض 
الزراعية وتعلق بها، ودافع عنها فى مواجهة كل غاصب، واعتبر وطنه خير األوطان.  الحظ الشكل 

التالى لتتعرف عناصر الحياة الزراعية فى مصر.

الحياة االقتصادية

التجارةالصناعةالزراعة

الزراعة فى مصر القديمة

عناصر الحياه الزراعية

الفالح المصرى.  ■

مشروعات الرى.  ■

المحاصيل الزراعية.  ■

مراحل الزراعة وأدواتها.   ■

الملكية الزراعية   ■

■  دور الدولة فى التنمية 
الزراعية.

تربية الحيوان والصيد .  ■
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1- الفالح فى مصر القديمة )الفرعونية( 
كان الفالح أقل فئات المجتمع ثروة؛ عانى كثيًرا من الظلم 
والج��ور ف��ى بعض فت��رات ضع��ف الدولة، وخض��ع لنفوذ  
الكبراء  الذين كانوا يش��ترون المحصول بثمٍن قليل فضاًل 

عن إجباره على القيام ببعض أعمال السخرة .

2- مشروعات الرى
اعتم��دت الزراعة فى مص��ر، منذ عصور ما قب��ل التاريخ، 
ا؛ فيمدها  على مياه النيل الذى يغمر  األرض بالفيضان سنويًّ
بالمياه والغرين )الطمي(؛ و أدرك المصريون  أن نهر النيل 
إقامة  ه��و عماد الحياة؛ لذا اهتموا بحفر الترع والقنوات و
الجس��ور والسدود  ومراقبة النيل،   وتقدير ارتفاع  منسوب 
مياهه عن طريق مقاييس النيل، وكان لقياس منسوب  النيل 
تأثي��ر على تقدير قيمة الضرائب والمس��احات التى يمكن 
ا وكفاًحا  فهو  ريه��ا خالل العام. و كانت حي��اة الفالح كدًّ
فى ش��قاء لصرف مياه النيل ع��ن أرضه إذا زاد فيضانه،  وفى 

شقاء لرفع المياه لتصل ألرضه إذا قل فيضانه.

3- المحاصيل الزراعية:
 تع��ددت المحاصيل فى مصر القديمة وكانت  مصر  تحقق 
االكتفاء الذاتى منها ما عدا فترات الكوارث وقلة الفيضان.

ومن أش��هر المحاصيل الزراعية  فى مصر القديمة الحبوب 
مث��ل القمح والش��عير ونبات��ات األلياف كالكت��ان لصناعة 
النسيج،باإلضافة إلى أنواع من البقول مثل العدس والترمس 
والسمس��م  و الخض��راوات مث��ل البصل والث��وم والخس و 
األش��جار المثم��رة باخت��الف أنواعه��ا مثل البل��ح والعنب 
والتين،  كما زرعوا نباتات زيتية مثل  السمس��م الستخراج 

الزيت.

4- مراحل الزراعة وأدواتها   
- كان��ت الزراع��ة تم��ر بع��دة مراح��ل   بعد انحس��ار مياه 

الفيضان، تأمل الشكل التالى لتتعرف عليها: 

احرص على احترام صاحب كل 
مهنة و قدر ما يقوم به.

المصرى القديم  يقوم بعملية الزراعة.

           اعلم  
أن مصر عرفت منذ فجر  

التاريخ بأنها أرض الخيرات.

صوامع تخزين الحبوب.

         اعلم

أن الصوامع هى أماكن 

لتجميع وحفظ الغالل 

مخروطى  شكل  على  تبنى  وكانت 

إليها  يصعد  أعلى  له فتحة من 

العمال على سلم لوضع الغالل وفى 

األسفل توجد فتحة للحصول عليها 

وقت الحاجة.
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 الشادوف

اختراعات زراعية مصرية قديمة
الش���ادوف:  هو فكرة توصل إليه��ا المصرى القديم فى 
عه��د الدولة الحديث��ة؛ كوس��يلة لرفع مي��اه النيل فى 
المناط��ق المرتفع��ة البعيدة عن نط��اق الفيضان ، ومن 
خالله تمكن من زراعة أكثر من محصول فى العام الواحد؛ 
وه��ى تعبر ع��ن التق��دم العلمى عند المص��رى القديم، 
ويتك��ون  من عمود طويل معلق موزون بثقل عند أحد 
طرفيه، ومثب��ت به دلو عند الط��رف اآلخر، ويمكن له 
رفع مائة متر مكعب من المياه فى اثنتى عش��رة ساعة، 

وهو ما يكفى لرى مساحة تزيد قليالاً على ثلث فدان.

مراحل الزراعة

بعد انحسار الفيضان:  العزق 
لزراعة  األرض  الفالح  يجهز 
األرض  فيعزق  ال��ح��ب��وب، 
بمحاريث  ويحرثها  بالفأس 

تجرها الثيران.

البذور  وضع  البذر و الحرث 
إخفائها باستخدام  فى األرض و
الحبوب  ل��ت��دوس  األغ��ن��ام 

لتدخلها فى ثنايا التربة.

بمراقبة  الفالح  يقوم  الحصاد 
يبدأ  نضج  إذا  حتى  المحصول 
الحصاد بالمنجل ثم يجمعه ويتم 
تخزينه فى )الصوامع( بعد وزنه 

و تسجيله.

5-الملكية الزراعية:
كانت جميع األراضى الزراعية فى مصر القديمة ملكًا للملك )الدولة (،  وكان الفالحون المزارعون 
لألرض  مطالبين بتس��ليم الج��زء األكبر من محصولهم الزراعى للدول��ة؛  كضرائب ، وكان الفرعون 
يه��دى الجن��ود المخلصين وكبار الموظفين  أراضى زراعية تكون ملكًا له��م ولورثتهم، لذا  لم تنعدم 
الملكية الخاصة لألراضى الزراعية فى مصر القديمة. إضافة إلى ملكية األوقاف وهى أراض خاصة 

باإلنفاق على المعابد والمقابر؛ ناقش معلمك أنواع الملكية الزراعية فى مصر القديمة.
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وللدولة مش��روعات عديدة، س��اهمت  فى تطوير 
الزراع��ة  ومنه��ا مش��روع س��د الاله��ون. الح��ظ 

الخريطة لتتعرف موقع المشروع.

إدارة مسح األراضى 

وتشرف على تحديد مساحات األراضى ونوعية 
المحاصيل، وتحديد الضرائب عليها.

إدارات شؤون الزراعة
إدارة الري

   وتشرف على ضبط مياه  النيل وتسجيل 
منسوب مياهه على مدار السنة. 

اإلدارة المحلية فى األقاليم

 وتشرف على ترميم وصيانة  القنوات والترع 
والسدود .

إدارة الزراعة 

وتختص باإلشراف واستثمار أراضى الدولة 
وكيفية إدخال محاصيل جديدة للبالد. 

مشروع سد الالهون

 كان��ت الفي��وم تقع على ش��واطئ البحيرة) عرفها اليونان باس��م  

موريس( وكان بحر يوسف كأحد فروع نهر النيل  يصب فيها مياهه 

فكانت تضيع  مساحات واسعة من األراضى  فى  غمر الفيضان. 

فق��ام  أمنمح��ات الثالث ببناء س��د الالهون  عن��د مدخل الفيوم 

بالق��رب من قرية الاله��ون  لمنع الفيضان م��ن إغراق األراضى  

وتخزي��ن مياهه  لالس��تفادة منها عندما تدع��و الحاجة وارتبط 

بهذا المشروع حفر ترع، وعمل مصارف وجسور وزراعة نحو 

إنشاء مدن جديدة حول البحيرة.  )27( ألف فدان فى اإلقليم بل و

خريطة )5( مشروع سد الالهون

واآلن هيا بنا نتعرف إدارات شؤون الزراعة ...

6- دور الدولة فى التنمية الزراعية: 
إقامة  س��اهمت الحكومة المركزية فى تحقيق النهضة الزراعية من خالل إقامة مشروعات للرى، و

السدود للحد من آثار الفيضانات وزيادة مساحة األرض الزراعية السيما في الدولة الوسطى. 

وقد عرفت مصر اإلدارة السليمة الحازمة لمواجهة األزمات، ووضع استراتيجيات لمواجهة الطوارئ، 
وقصة يوس��ف عليه السالم والخطوات التى اتخذها فى سنوات الجفاف تدل على ما يجب أن تفعله 
اإلدارة الرشيدة، وتشرف الحكومة المركزية على مشروعات  الرى  وعمليات الزراعة المختلفة  من 

خال ل إدارات مختصة بشئون الزراعة.
الحكومة الرشيدة هى القادرة 

على إدارة األزمات.

اقراأ وناق�ش 
 ناقش مع معلمك :

-  المشكلة التى كانت تواجه الفيوم. 

-  الهدف من  مشروع سد الالهون.

-  النتائج التى ترتبت على المشروع.

-  دور سد الالهون والسد العالى اآلن .
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7-تربية الحيوان والصيد
  اش��تهر المصريون عبر التاريخ بحبهم لرعى الحيوان والرفق به، وكان يقوم برعى الماش��ية  طائفة 
خاصة من الرعاة المحترفين،  وكان لمصر ثروة حيوانية كبيرة كانت أكثرها ازدهاًرا فى الدلتا  لتوفر 
المراعى الطبيعية بها، واحتل البقر المكانة األولى بين الحيوانات إضافة إلى تربية األغنام والماعز،  

ومن الطيور التى عرفوها البط واألوز والدجاج والحمام واعتنوا بتربية النحل. 

وكان الف��الح يس��تفيد م��ن الحيوانات فى أعم��ال الزراعة والنق��ل وينتفع بصوفها ووبرها وش��عرها  
وجلودها ولحومها.

 كم��ا تعددت أنواع الصي��د فى مصر القديم��ة )الفرعونية( الحظ 
الشكل التالى لتتعرفها:-

صيد البر:  ويقوم على صيد الحيوانات من  الصحراء مثل الغزالن واألسود ولم يهتم المصرى 
بها ألنها ليست وسيلة لكسب العيش بل كانت رياضة لعلية القوم. 

صيد الطيور : مثل  صيد السمان  والبجع وكانت ال تحتاج مجهوًدا كبيًرا.

صيد األسماك :  يمثل مصدًرا أساسيًّا من مصادر الغذاء، خاصة للطبقات الفقيرة  من النيل  
      والترع والبحيرات. 

ثانًيا:  الصناعة

واآلن تعال مًعا نتعرف عناصر الحياة الصناعية من خالل ما يلي:

أنواع 
الصيد

احرص على الرفق بالحيوان كما 
كان يفعل المصرى القديم.

اس��تثمر  الطال��ب:  عزي��زى 
المص��رى القديم الم��وارد التى 
حب��ى الل��ه به��ا أرض مصر  من 
ومع��ادن،  وأحج��ار  أخش��اب 
وع��رف خصائصه��ا وفوائدها، 
واس��تطاع أن يص��ل إل��ى أفضل 
الم��وارد  له��ذه  اس��تخدامات 
وكيفي��ة تطويره��ا ونج��ح ف��ى 
قوي��ة  صناعي��ة  نهض��ة  إقام��ة 
الرئيس��ة  الركائز  كانت إحدى 

التى قامت عليها حضارته.

دور الدولة فى تنمية الصناعة.     الصانع المصرى.           أهم الصناعات المصرية 

صورة  من القرية الفرعونية للصناعة قديًما
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1 - الصانع المصرى 
 كان الصانع المصرى يرث غالًبا صناعته عن أبيه وجده، ويورثها 
ألبنائه من بعده؛  مما س��اعد على إتقان هذه الحرف   وتطويرها 

من جيل إلى جيل. 

 و كان من حق الصانع  مزاولة الحرفة التى يريدها، وقد وصلت 
كف��اءة وخبرة بع��ض العمال إلى حد اإلتق��ان واإلعجاز وخاصة 
بع��د أن عرف��وا مع الزم��ن خصائص وأس��رار المواد الخ��ام التى 
إذا تأملن��ا األعم��ال المتميزة الت��ى تمأل متاحف  يس��تخدمونها. و
العال��م؛ فإننا ال يس��عنا إال تقدير هؤالء الحرفيي��ن  بما حققوه من 

إنجازات. 

2 - أهم الصناعات المصرية القديمة :-

 الصناعات الحجرية: تمثل أقدم أنواع الصناعات؛ مثل صناعة 
التماثيل واألوانى والتوابيت.  

الصناع���ات الفخارية: اس��تخدمت فى صناعتها م��ادة الغرين 
)الطمي( وصنع منها   التماثيل واألوانى والطوب للبناء وغيرها.

صناع���ة الزج���اج: س��بق المصري��ون العالم فى معرف��ة صناعة 
الزجاج من الرمال البيضاء  المنتشرة فى صحراء مصر. 

الصناع���ات المعدني���ة:  ع��رف المص��رى القدي��م الذهب، 
وأظهر براعة منقطعة النظير فى استعماله لصنع الحلى واألوانى 
والتوابيت واألقنعة وتيجان الملوك،  مثل تابوت الملك توت عنخ 
إلى جانب الذهب عرف معدن الفضة، وكان اس��تخدام  آمون، و

الفضة محدوًدا.  

 صناعة األخش���اب: استورد المصرى القديم األخشاب الجيدة 
م��ن الخارج لعدم توفرها فى مصر مثل خش��ب األرز من فينيقيا  
واألبن��وس من النوب��ة، وبالد بون��ت؛  لصناعة الس��فن واألثاث 

والتوابيت واألبواب وغيرها. 

صناعة الورق : كانت صناعة الورق من نبات البردى، وكانت 
مصر أول من صنعت  الورق فى العالم، ومن نبات البردى  صنعت 

المراكب الخفيفة والسالل والحبال والحصر والفرش . 

اعلم أن اإلتقان )الجودة( هى 
إحدى ركائز التقدم.

فكر وناق�ش

 ناقش مع معلمك :

طريقة تعلم الحرفة كما فهمت    -1

من الفقرة.   

أسباب إتقان الصانع لحرفته   -2

قديًما. 

وضع الصانع المصرى حالًيا   -3

ووضع الصانع فى العصر 

الفرعونى. 

بعض الصناعات المصرية القديمة.

للمزيد من المعلومات عن حياة المصرى القديم استعن بشبكة المعلومات الدولية 
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الغزل والنسيج: عرف المصرى القديم النسيج من نبات الكتان ومن  الصوف والحرير ، وكانت 
النس��اء يقمن بعمليات الغزل بمغازل من الخش��ب، وعملية النسيج تقوم بأنوال تشبه األنوال اليدوية 

فى الريف اليوم.

صناعة الجل���ود: تقدم المصرى القديم فى فن الدباغة وكان من أه��م منتجاتها األحذية والمقاعد 
وأغطية الوسائد وأرضية العربات وقرب المياه.

3 - دور الدولة فى تنمية الصناعة 
اهتم��ت الدولة باس��تخراج المع��ادن،  وتوفير األمن والحماي��ة لبعثات التعدين ف��ى الصحراء، وكان 
المل��وك يفخرون بأنه��م يعطون العمال حقوقه��م، ويمنعون عنهم الس��خرة، وكانت أج��ور العمال 

تصرف على شكل مخصصات عينية.

ثالًثا: التجارة
إقامة عالقات  كان لموق��ع مصر المتميز جغرافيًّا؛  األثر الكبير فى اتصال مصر بالدول المجاورة، و

اقتصادية وتجارية معها ،  الحظ الصورة التالية لتتعرف عناصر الحياة التجارية.

نالحظ من الصورة السابقة أن:
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العمليات التجارية فى مصر القديمة.

دور الدولة فى تنمية التجارة.وسائل النقل. التجارة الخارجية. التجارة الداخلية.

ساهم في المحافظة على موارد 
الدولة واستغاللها.

عناصر الحياة التجارية 
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1- التجارة الداخلية :
نشطت التجارة بين المدن المصرية قديًما، وقامت األسواق فى القرى 
المختلف��ة، وكان��ت  المقايضة  أس��اس المب��ادالت التجارية، وكانت 
تقوم على األمانة والثقة المتبادلة بين التجار، لذا لجأ المصرى القديم 
إلى االسترشاد بالحكم والوصايا األخالقية فى الممارسات التجارية.

2- التجارة الخارجية :
ح��رص ملوك مص��ر القديمة على إقام��ة عالقات تجارية م��ع البالد المحيطة؛ لتبادل الس��لع خاصة 
مع الش��ام والجنوب في بالد النوبة شمال الس��ودان )حالًيا( وبالد بونت "الصومال حالًيا" وليبيا، ومع 
بداي��ة عصر الدولة الحديثة، ش��هدت مصر طف��رة حضارية وتجارية غير مس��بوقة؛ حيث أصبحت 
مصر إمبراطورية كبيرة، ووصل النشاط التجارى المصرى إلى جزر البحر األبيض المتوسط. تعال 

نتعرف العالقات التجارية الخارجية لمصر من خالل الخريطة التالية :

3- وسائل النقل :
تع��ددت وس��ائل النقل الب��رى والبحرى ف��ى مصر القديمة مم��ا أدى  إل��ى ازدهار التج��ارة الداخلية 

والخارجية ، الحظ الشكل التالى لتتعرفها.

خريطة )7(  عالقات مصر التجارية قديًما
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معلومة اإثرائية
من وصايا المصرى القديم

)ال تجعل الميزان غير متوازن، 

وال تغش فى القمح، وال تقلل سعة 

مكاييل الحبوب ...... ال تزد الوزن 

إال ذقت وبال أمرك ....  لصالحك و

ومن يغش تمقته عين اإلله (.
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4- دور الدولة فى تنمية التجارة: 
 عمل ملوك مصر القديمة على تشجيع التجارة 

وتوفير المناخ المالئم لنموها من خالل مجموعة من 
اإلنجازات تمثلت فيمايلى :-

إقامة تحصينات على حدود مصر؛ لتأمين وتسهيل   أ-  
التجارة الخارجية.

إدارة  ب-  إنشاء إدارات خاصة مثل إدارة المحاسبة و
إدارة القوافل  الجمارك والتجارة الخارجية و

التجارية.
ج�-  شق سنوسرت الثالث قناة فى صخور الجندل 

األول؛ لتمر فيها السفن عند أسوان لتسهيل حركة 
التجارة مع النوبة. 

ربط البحر المتوسط بالبحر األحمر عن طريق نهر  د-  
النيل بقناة سيزوستريس لتسهيل التجارة مع بالد 

بونت، وجزر البحر المتوسط )جزيرتى كريت وقبرص(. 
وضع القوانين؛  لضبط  األس��واق وحماية المعامالت التجارية  ه�-  
واستقرارها، ووضع عقوبات صارمة عند التالعب فى األسواق.

خريطة )6( قناة سيزوستريس

فكر وعبر
م��ن خالل الفق��رة الس��ابقة ناقش مع 

معلمك التساؤالت التالية  

ما رأيك فى هذه التشريعات؟   -

هل األحكام الصارمة تكفى   -
إلقرار النظام العام فى الدولة؟ 

ما  الطرق األخرى التى يمكن   -
استخدامها حاليا لضبط السوق 

التجارى؟

من التشريعات التجارية  فى عصر الدولة الحديثة:

جريم��ة  يرتك��ب  م��ن  عل��ى  الي��د   بقط��ع  يحك��م    
يزي��ف  أو  والمي��زان   الكي��ل  ف��ى  التطفي��ف 
المتعاملي��ن  بغ��ش  يق��وم  أو  واألخت��ام   العق��ود 
العام��ة. الس��جالت  نص��وص  ف��ى  يغي��ر  أو  مع��ه  

النقل النهرى: 
من خالل المراك��ب فى النيل 
التى تنقل البضائع من الش��مال 

إلى الجنوب والعكس.

النقل البحرى:   
من خالل س��فن كبيرة تجوب 
البحار لتنقل البضائع ، وتحقق 
التواص��ل الحضارى مع الدول 

المجاورة .

النقل البرى: 
النق��ل  دواب  ف��ى   وتتمث��ل 
الثيران لنقل  وزحافات تجرها 
األحجار وف��ى الدولة الحديثة 
ظهرت المركب��ات التى تجرها 

الخيول كوسيلة لالنتقال.

ناقش معلمك في:    المشكالت التى تواجهها وسائل النقل حالًيا وأهم المقترحات لحلها.

وسائل النقل 

حسن استخدام الموارد وتنميتها

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة
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الحياة السياسية واإلدارية الدر�س الثالث الدر�س الثالث

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يرتب أهم األحداث التاريخية  فى مصر الفرعونية ترتيًبا زمنًيا.•  

  يحدد أشهر الملوك الذين ساهموا فى بناء الحضارة المصرية القديمة •

)الفرعونية(.

يبدى رأيه فى أسباب انهيار الحضارة المصرية القديمة   •  

يتعرف  مراحل تطور الوحدة التارخية  لمصر القديمة.  •  

يحدد عناصر الحكم فى مصر القديمة.  •  

يستنتج عوامل استقرار نظام  الحكم فى مصرالفرعونية.•  

يكتشف عالقة ملوك مصر القديمة بالشعب المصرى.•  

يقارن  بين الثورة االجتماعية فى مصر القديمة  وثورة 25 يناير.•   

يص��ف مالم��ح التغيير السياس��ى ف��ى مصر القديم��ة بعد قي��ام الثورة •   

االجتماعية.

يحدد أهم الصفحات المضيئة  من تاريخ الجيش المصرى. •   

يبرهن على شجاعة المصرى القديم فى الحرب. •   

يحلل مرتكزات السياسة الخارجية المصرية فى عصر الدولة الحديثة. •   

يستخلص القيم المستفادة من  شخصية الملك كامس ملك طيبة. •   

يكتب مقااًل عن أول ثورة اجتماعية فى مصر.•   

يعت��ز بدور الجيش والش��رطة  ف��ى حماية األمن والح��دود الخارجية •   

والداخلية لمصر.

القضايا المتضمنة:

- التربية من أجل المواطنة. 

 - حقوق اإلنسان.

- العدالة االجتماعية.

- الجيش وحماية أمن مصر القومى.

القيم المتضمنة :

-االعتزاز بحضارتنا.  

- الوحدة واإلخاء.

- االعتزاز بالجيش المصرى.

المهارات المتضمنة :

-كتابة مقال تاريخى. 

- استخدام األدلة والحجج التاريخية.

- تحليل النص التاريخى.
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عزيزى الطالب...

    أدرك المصريون منذ فجر التاريخ أن أمنهم القومى يكمن فى الوحدة السياسية كأمة موحدة تسير 
وفق نظام ثابت، فكانوا من أوائل الش��عوب التى عرف��ت الوحدة، يحكمها ملك عظيم تتركز في يده  
الس��لطة، وآمن الش��عب بأن الوحدة هى الطريق الوحيد لبناء و تكوين دولة قوية ونهضة فى كافة 
المج��االت، واقتضت طبيعة الحياة فى مصر -التى تعتمد على النيل والزراعة- وجود  تنظيم إدارى و 
س��لطة مركزية قوية،  تمثلت فى تحقيق الوحدة السياسية، ونظام حكم قوي، وقضاء عادل، وجيش 
منظم قوى يحمى حدود البالد، وشرطة تحافظ على األمن الداخلى، ولنبدأ جولتنا بالوحدة السياسية 

فى البالد.   

أوال- الوحدة السياسية 
بعد حياة  الترحال فى صحراء مصر التى عاشها المصرى القديم معتمًدا على الصيد، والتقاط الثمار، 
اس��تقر به الحال على ضفاف النيل، فتعلم الزراعة وربى الحيوانات، وبدأ فى إنش��اء القرى والمدن، 

وسرعان ما استقرت وتطورت حياته،فتكونت األقاليم.

حكومات األقاليم :
هى أقاليم صغيرة يحكم كل منها 
ومع  وشعار،  معبود  ولها  حاكم 
الوقت بدأت هذه األقاليم تتوحد 
أو  المشتركة  المصلحة  بدافع 
التوسع، مكونة دويالت صغيرة، 
محاوالت  فى  الشعب  ودخ��ل 
والجنوب  الشمال  بين  للوحدة 
األولى. الوحدة  بتحقيق  وانتهت 

الوحدة األولى 4242ق م
الدلت��ا توحيد مصر  اس��تطاعت 
تح��ت زعامته��ا وعاصمتها أون 
)عين ش��مس والمطري��ة حالًيا( 
ع��ام 4242 ق م، لكنها س��رعان 
ما فش��لت، وانقسمت البالد إلى  

مملكتين متصارعتين هما: 

الجن��وب.  و  الش��مال  مملكت��ا 
المقابل��ة  الخريط��ة  الح��ظ 

لتتعرفها. 
خريطة )3( مملكتى الشمال و الجنوب

الشعار

 التاجالمعبود 

المعبود 

الشعار

 التاج

لنكن شعًبا واحًدا وأمًة واحدًة
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 الوحدة التاريخية 3200ق م 
قام��ت بين مملكة الش��مال والجنوب حروب ونزاع��ات انتهت بقيام ملوك الوج��ه القبلى برفع راية 
إخضاع الش��مال لس��لطانهم، وتوحيد ش��طرى مصر على يد المل��ك نعرمرعام 3200ق.م،  الوحدة، و
وهكذا كانت الوحدة التاريخية لمصر ثمرة كفاح طويل  ساعدت على تحقيقها عوامل عدة. الحظ 

الشكل التالى لتتعرفها ...
عوامل تحقيق الوحدة 

نهر النيل

ربط بين القرى والمدن 
واألقاليم المختلفة. 

انبساط أرض الوادى وامتدادها

 من الشمال إلى الجنوب ساعد 
على االتصال واالختالط. 

خيرات مصر وخصوبة أرضها 

جعلت المصريين يتحدون 
الستثمارها ومواجهة الطامعين فيها.

ثانًيا عناصر الحكم:
الحظ الشكل المقابل لتتعرفها:

واآلن تعال مًعا نتناول كل منها بش��يء 
من التفصيل

ا�ستنتج وناق�ش 
 ناقش معلمك فيما يلي:

- ماذا يحدث إذا: كانت األرض المصرية تفصلها عوائق طبيعية؟

- ما مقترحاتك لدعم الوحدة الوطنية فى مصرنا الحبيبة؟ 

- استنتج عوامل أخرى ساعدت على تحقيق الوحدة  التاريخية. 

الملك
 الوزير

اإلدارة المركزية
اإلدارة المحلية )حكام األقاليم(

الق��ض�������اء
الج���ي����������ش 

األس���ط����������ول 
ال���شرط����������������ة

أواًل : الملك
اعتنق المصريون فكرة الملكية المقدس��ة، فكان الفرعون فى نظرهم إلًها على األرض، يدير ش��ئون 

المملكة،  والذى تتركز فى يده كل السلطات .

أهم مهام الملك  

يدي��ر السياس��ة الداخلية   1
ال��وزراء  تعيي��ن  حي��ث 
وتفقد  الموظفي��ن  وكب��ار 

المشروعات.

 

الخارجية  السياس��ة  يدير   2
الح��رب   إع��الن  م��ن 
وعق��د  الجي��ش  وقي��ادة 

المعاهدات.

صاحب الحق فى إصدار   3
المراسيم والقوانين.
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ثانًيا: الوزير
ظهر منصب الوزير  فى عصر الدولة القديمة، وكان المنصب   ■
محص��وًرا فى أس��رة المل��ك ألنهم أه��ل الثقة ، ث��م أصبح من 

يشغلونه أصحاب الكفاءة والعلم ورجاحة العقل. 

وف��ى عصر الدولة الحديث��ة  كان هناك وزيران أحدهما يقيم   ■
فى طيبة، ويش��رف على الوجه القبلى، أم��ا الثانى فكان يقيم 
فى منف، ويش��رف على الوجه البحرى ومصر الوسطى ومن  
أش��هر من تولوا الوزارة )إيمحوتب(  فى عصر الدولة القديمة  

والوزير )رخميرع( فى عصر الدولة الحديثة. 

ج��رت العادة أن يوجه الملك إل��ى  )الوزير( خطاب التكليف برئاس��ة الحكومة، ويتضمن مهام   ■

الوزير وما يجب تحقيقه؛ اقرأ النص التاريخى التالى لتتعرفه: 

 ناق�ش معلمك
أنواع السلطات التى تتركز فى يد 

الفرعون .

أهم مهام الوزير  

يعدُّ رئيس اإلدارة 
المركزية

1234

اعلم   

أن تقديم أهل الكفاءة  

على أهل الثقة يحقق مبدأ  

تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. 

يساعد الفرعون فى إدارة 
الدولة وتنظيم شئونها.

يعدُّ كبير القضاة و 
يرأس المحكمة العليا.

يسن بعض القوانين  
بتفويض من الملك.

“ الوزارة ليس��ت حل��وة المذاق بل إنها م��رة  ....وليس 
الغرض منها أن يتخذ بها الوزير لنفسه عبيًدا من الشعب. 

» فنجاح الرجل هو أن يعمل حس��بما يقال له، وأال يتوانى 
فى إقامة العدل ... والناس تنتظر العدل فى كل تصرفات 

الوزير ..

»ال تنس أن تحكم بالعدل ألن التحيز يعد طغياًنا على اإلله« 

»عام��ل من تعرف��ه معاملة من ال تعرف��ه، والمقرب من 
المل��ك كالبعيد عن��ه، واعلم أن األمير ال��ذى يعمل ذلك 

سيستمر هنا فى هذا المكان أيا كان شأنه فى الدولة. 

خطاب الملك  اإلى  وزيره

اقراأ وناق�ش معلمكمن ن�ش » تن�سيب  الوزير«
من خالل النص المقابل ناقش ما يأتى: 

م��ا المب��ادئ العام��ة الت��ى يجب أن   -1

يتحلى بها الوزير؟

ماذا يحدث إذا : نفذ الوزير خطاب   -2

التكليف من قبل الملك؟ 

تخي��ل أن��ك رئي��س للجمهورية ما    -3

الخطاب الذى توجهه إلى الوزارة؟

قارن بين مه��ام رئيس الحكومة فى   -4

مص��ر القديم��ة ورئي��س الحكومة 

طبًقا للدستور المصري .
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ثالًثا: اإلدارة المركزية 
كان الوزي��ر رئيس اإلدارة المركزية، والتى تتكون من مجلس العش��رة الكبار  – كاتمى أس��رار   ■

الملك – دواوين الحكومة الحظ الشكل التالى لتتعرف عليهم...

يوج��د داخل اإلدارات عدد كبي��ر من الموظفين والكتبة، وكانت الوظائف الكتابية هى أحس��ن   ■
وس��يلة يضمن بها الش��اب المصرى  تحقيق مس��تقبل مش��رق له؛ ألنه يضمن له االلتحاق بالسلك 

اإلدارى وتولى الوظائف المهمة.  

رابًعا: اإلدارة المحلية “ حكام األقاليم “
كانت مصر مقسمة إلى 42 إقليًما على رأس كل إقليم حاكم    يعينه الملك، ويشرف عليه الوزير،   ■
وكان فى بعض األحيان هذا المنصب وراثيًّا، وينقس��م اإلقليم إلى عدة مراكز، والمراكز تنقسم إلى 

مدن وقرى.

ومع ضعف الدولة تمتع حكام األقاليم بنفوذ واس��ع، واس��تقل بعضهم  عن الدولة، ولقد سعت الدولة 
أيام قوتها للس��يطرة على حكام األقاليم، ألن ذلك يمثل تهديًدا للس��لطة المركزية؛ لذا قام سنوسرت 
الثال��ث بتنظي��م إدارة األقاليم فقضى على نف��وذ حكام األقاليم، وألغى وراثة المنصب، وأنش��ا نظاًما 

جعل األقاليم خاضعة لسلطة الملك.

الوزير إيمحوتب

مجلس العشرة الكبار  مجلس يختاره الملك ويرأسه الوزير ويتكون من 
كبار موظفى الدولة، وبعض رؤساء الدواوين وبعض حكام األقاليم، ودوره 

اإلشراف الكامل على كل مرافق الدولة. 

كاتمو أسرار الملك  يختارهم الملك وهم معاونون شخصيون للملك .

إدارة مخازن الغالل،  دواوين الحكومة  وهم  رؤساء اإلدارات العامة، ومنها إدراة الخزانة العامة، و
إدارة الصناعة.  إدارة القضاء و إدارة األشغال و إدرة الزراعة و إدارة السجالت والمحفوظات و و

اإلدارة المركزية

اقراأ وناق�ش معلمك
ه��ل كان نظ��ام الحك��م فى   -1

مصر الفرعونية مركزًيا أم ال 

؟وما دليلك ؟

أيهم��ا تفضل: تعيي��ن حكام   -2

أم  )المحافظي��ن(   األقالي��م 

انتخابهم ؟ ولماذا ؟

م��ا صف��ات حاك��م اإلقلي��م   -3

)المحافظ( الواجب توافرها 

طبًقا لوظيفته؟ 

حكام الأقاليم
يتحدث أحد حكام األقاليم عن نفس��ه ويدعى »أمينى« في 

عهد سنوسرت األول قائًل:

)إنى لم أس��تعمل القوةمع أحد م��ن األهالى ولم أظلم ولم 
أقبض على عامل ما ولم أطرد راعًيا ولم يكن هناك رئيس 
ت��أذى منه عمال��ه أثناء عمله، ول��م يكن هن��اك فقير وال 
جائع في عصرى وعندما حلت س��نة المجاعة حرثت جميع 
أراض��ي األقاليم وأبقيت األهال��ي وأعطيتهم طعاما حتي لم 
يوجد جائع واح��د، وعندما عادت الفيضانات عالية وتوفر 

كل شيء تجاوزت عن متأخرات ضرائب المزارعين(
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السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

أسباب الثورة:
تعدت أسباب الثورة ما بين اقتصادية 

واجتماعية وسياسية ويتضح ذلك على سبيل 
المثال في ما يلي:

  ضعف س��لطة المل��ك بيبى الثان��ى ، وزيادة 
نفوذ ح��كام األقالي��م والكهنة واس��تغاللهم  
لموارد الدول��ة ، وعدم االهتمام بأمور الرعية 

وكثرة المظالم .

أحداث الثورة
رفض الشعب  نظام الحكم وفاض به الكيل، 
وخ��رج فى ث��ورة عارم��ة مطالًب��ا بالعدالة 
االجتماعي��ة وخرج��ت الث��ورة م��ن منف، 
واشتعلت فى مصر كلها رافضين كل ما فى 
المجتمع من ظلم وفس��اد، واستمرت البالد 

فى حالة من الفوضى فترة من الزمن.  

نتائج الثورة اإليجابية
خرجت مص��ر م��ن محنتها أكث��ر قوة، •  

ورفع��ت من قيمة الفرد وانتش��رت فكرة 
المساواة. 

ظه��رت طبقة لم تعتز بحس��بها ونس��بها  •  
بنفس��ها  اعتزازه��ا  بق��در  ومكانته��ا 
واعتمادها على قدرتها العقلية والمادية. 

نظ��ر المصري��ون إل��ى المل��ك باعتباره •   
حاكًما يجب أن يرعى مصالحهم ويعبر 

عن طموحاتهم وآمالهم. 

الثورة االجتماعية )ثورة ال�شعب(

قامت الثورة االجتماعية فى أواخر األسرة السادسة فى عهد الملك بيبى الثانى تعالوا نتعرفها...

واآلن تعالوا معنا نتعرف العالقة بين الحكام والشعب فى مصر قديًما... 

العالقة بين الحكام والشعب
كان المل��ك يؤله فى حياته، وكانت له هيب��ة كبيرة وطاعة عمياء. 
لك��ن هذه النظرة ب��دأت تتغير م��ع أواخر الدول��ة القديمة نتيجة 
الظلم واالضطهاد وقيام أول ثورة اجتماعية فى التاريخ، والتى نتج 
عنها تحول نظام الحكم من ملكية مطلقة إلى ملكية مقيدة  يلتزم 

فيها الفرعون  بما يصدره من قوانين. 
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خامًسا: القضاء
يمثل الس��لطة الثانية، وكانت هناك محكمتان إحداهما 
فى الجن��وب، واألخرى فى الش��مال إضافة إلى محاكم 
األقالي��م وكانت المحاكمات تس��ير طبًق��ا لإلجراءات 

القانونية واحترام القانون.     

فكر وناق�ش معلمك
من خالل مادرست فى الثورة االجتماعية  ناقش ما يأتى: 

األسباب الرئيسة للثورة من وجهة نظرك.  -

تخيل أنك معاصر ألحداث الثورة االجتماعية، هل كنت ستشارك فيها؟ ولماذا؟  -

أوجه الشبه واالختالف بين أول ثورة اجتماعية وثورة 25 يناير2011.   -

الدروس المستفادة من أول ثورة اجتماعية فى تاريخ مصر.   -

»الثائ��ر الح��ق هو م��ن يثور 
على الفساد ثم يهدأ ليبنى 
الشيخ الشعراوى األمجاد«. 

لق��د تغيرت  عالقة الحكام بالش��عب بعد الثورة وبدأ الملوك وال��وزراء وحكام األقاليم   يتفاخرون 
بعدالتهم بين الناس وسهرهم على راحتهم ورعايتهم.

من و�سية الملك خيتى الثالث لولى العهد ابنه  مري كارع

علي��ك أن تتحلى بالفضائل  حتى يثبت عرش��ك فى 
األرض، هدئ من روع الباكى، وال تظلم األرملة وال 
تحرم إنس��انا من ثروة أبي��ه، وال تطرد موظفا من 
ا،  عمل��ه... وحقق فيما يقوله الش��اكى  وال تكن فّظً
ب��ل كن رحيم  القلب .. واجعل هدفك حب الناس 
لك، فمس��ئولية الحاك��م ثقيلة، وارفع من ش��أن 
الجي��ل الجديد فالب��لد مألى بالش��بان،  واجعل 
من هؤالء الش��بان أتباعك وامنحهم الممتلكات 

...والترفع من ش��أن ابن العظيم على ابن الوضيع بل اتخذ 
لنفس��ك الرجل بحس��ب كفاءته ... وكن محايًدا فى حكمك بين الناس، فالكل 
متس��اوون ..،أقم الحدود وش��يد الحصون ألن الجيوش تنفع سيدها .. واعلم 
أن اهلل يرى كل شىء وأن فضيلة الرجل المستقيم أحب عنده من الرجل الظالم 

الذى يقدم قربانا.

الظلم يؤدى إلى الثورات.

اقراأ وناق�ش معلمك :

  من خالل النص ناقش ما يلى :

1 .
أهم المبادئ التى يجب أن يحرص 

عليها الحاكم .

2 .
أهم المبادئ التى يتم فى ضوئها 

اختيار الحاكم لمعاونيه .

من كلمات الوزير رخميرع 
»لو أن شاكيا من الجنوب أو من 
الش��مال يأتى إلي��ك حامل وثائق 
دعوة، عليك بالنظر فى شكواه، 
والحك��م بالع��دل، والعم��ل على 

إزالة أسباب الشكوى«

احرص على استقالل القضاء 
واحترام مكانته.
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سادًسا : الجيش
كان المصرى القديم يميل للسلم وال يميل إلى  الحرب فهو صاحب حضارة زراعية مستقرة، منحه   ■
الني��ل ق��دًرا كبيًرا من األمن واالس��تقرار، وظل فت��رة طويلة يبنى بلده من الداخ��ل وما كان يلجأ 

للحرب إال دفاًعا عن النفس. 

لم تعرف مصر جيًش��ا موحًدا فى البداية بل فرًقا عسكرية تدافع عن األقاليم والعاصمة، وظهرت   ■
بواكير جيش نظامى منذ األسرة السادسة خاصة فى عهد الملك بيبى األول، حيث خاض الجيش 

المصرى أول معركة حقيقية فى تاريخه، انتصر فيها على القبائل، التى تسكن فى فلسطين.

ظهر جيش مصر النظامى فى عصر الدولة الحديثة،   ■
بعد طرد الهكسوس، واتجهت مصر إلى تكوين 
فرق مجهزة باألس��لحة والتى اس��تطاعت تكوين 

إمبراطورية مصرية.

استخدم الجيش المصري القديم أسلحة منها:

من األسلحة التى اس��تخدمها الجيش المصرى :   ■
األقواس والسيوف والفئوس والرماح والدروع 
والحراب والعجالت الحربية )سالح الفرسان (.

أخالق الجيش المصرى 
كان الجي��ش المصرى يقاتل بضراوة فى مواجهة جي��وش األعداء ولكن عندما يتعلق األمر بالمدنيين 
أو المنش��آت المدنية كان يتعامل بكل تحضر، مدركا أن قوته ليس��ت فقط فى عس��كريته، ولكن فى 

سلوكه. اقرأ النص التالى لتتعرف أخالق الجيش المصرى:

صفحات مضيئة من تاريخ الجيش المصري
1- معركة التحرير:1571ق م:

احتل الهكس��وس مصر1730ق م وأس��اؤوا معاملة المصريي��ن، وأهانوا معابدهم، 
فلم يطمئن المصري��ون لهم، ولم يتعاونوا معهم بل نظروا إليهم نظرة كره واحتقار .

ونتيجة ازدياد الهكس��وس فى سوء المعاملة هب الشعب المصرى تحت قيادة أمراء 
طيبة، السترداد حريتهم  المسلوبة من المحتل الغاصب والتى عرفت بحرب التحرير.

هل تعلم؟ 

أن  أحمس 
قاد معركة 
التحرير 
و عمره 
19سنة.

يعب��ر »ونى« قائ��د الجيش المصرى ف��ى عهد بيبى 
األول  عن تعامل الجيش مع المدنيين من األعداء:

» لم يشاجر أحد منهم ، ولم ينهب أحد منهم عجينة 
الخب��ز م��ن متجول، ول��م يأخذ أحد منه��م خبز أى 
مدينة، ولم يس��تول أحد منهم من أى شخص على 

عنزة واحدة «. 

فكر وا�ستنتج
اقترح عنواًنا للنص 

حدد صفات الجيس المصرى من خالل 

النص 

اذكر نماذج لشهامة الجيش المصرى 

وأخالقه العظيمة فى مصر قديًما 

وحديًثا-  
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سابًعا :  األسطول
ع��رف المص��رى القديم األس��اطيل البحري��ة منذ عص��ر الدولة 
ا إلى شواطئ لبنان  القديمة فقد أرسل الملك سنفرو أسطواًل بحريًّ

لجلب خشب األرز. 

ويعتب��ر عص��ر الدول��ة الحديثة ه��و العص��ر الذهب��ى للبحرية 
المصرية لكثرة بناء واستخدام األساطيل المختلفة وتوسع الدولة 
فى بناء ترس��انات الس��فن على س��واحل البحر المتوسط والبحر 

األحمر ومجرى نهر النيل.

وترج��ع أه��م المع��ارك البحرية إل��ى الملك رمس��يس الثالث فى 
عصر الدولة الحديثة، فقد س��عت ش��عوب البحر المتوس��ط إلى 
الزح��ف نحو الش��رق، وه��ددوا ح��دود مصر من الب��ر والبحر، 
بأس��طول بح��رى ضخ��م وفاج��أ  الثال��ث  فواجهه��م رمس��يس 
أس��طول ش��عوب البح��ر المتوس��ط، فهزمه��م وحطم أس��طولهم 
أم��ام ش��واطئ الدلت��ا، وبذل��ك أنق��ذ مص��ر م��ن خطر ش��عوب 
البحرالمتوسط واس��تعاد الس��يطرة على الحدود الشمالية للبالد. 

ثامًنا : الشرطة
ظه��رت الش��رطة ككيان مس��تقل ع��ن الجيش فى عص��ر الدولة 
إجبار األفراد على احترام  إقرار األمن و الحديثة، لحفظ النظام و
س��لطة الدولة، وتتنوع أجهزتها فهناك الشرطة المحلية والخاصة 
والنهرية وشرطة المعابد والحرس الملكى، وكان لرجال الشرطة 

مكانتهم الخاصة بين أفراد الشعب. 

 

معلومة اإثرائية
تحتمس الثالث  السياسى البارع

طل��ب تحتم��س الثال��ث من رؤس��اء 

القبائ��ل واألمراء فى آس��يا أن يبعثوا 

بأبنائه��م إل��ى  مص��ر لينش��أوا نش��أة 

مصرية  فى القص��ور الملكية  حتى 

يش��بوا على حب مصر، وال��والء لها 

والتفانى فى خدمتها.

تحتمس الثالث

 2- معركة مجدو:1479 ق.م
كانت مصر تملك إمبراطورية واسعة تضم أجزاء كبيرة من غرب آسيا وعندما تولى تحتمس الثالث 
ا بقيادة أمير قادش،  عرش البالد بدأ أمراء آس��يا يخرجون على الحكم المصرى،  وكونوا حلًفا س��وريًّ
ورأى تحتمس الثالث خطورة ذلك على اس��تقرار األمن القومى المصرى فى آسيا فصمم على الحرب 
)معرك��ة مجدو(. والتي كان من أهم نتائجها تأمين حدود مصر الش��مالية والش��رقية، وتدعيم النفوذ 

إنشاء روابط اجتماعية وثقافية مع بالد آسيا. المصري في آسيا، و

فكر وناق�ش معلمك
1-  وسائل دعم األمن واالستقرار فى 

الشارع المصرى.

واجبات الشرطة وحدود عملها   -3

طبًقا للدستور.

 من كلمات الحكيم آني
» اتخذ من شرطى شارعك صديًقا لك، وال تجعله يثور عليك .... (

اعلم   
أن الشرطة هيئة مدنية  

نظامية فى خدمة الشعب، 

للمواطنين  وتكفل  له  ووالؤها 

الطمأنينة واألمن وتسهر على حفظ 

النظام العام وتلتزم بما يفرضه عليها 

واجبات  من  والقانون  الدستور 

وحرياته  اإلنسان  حقوق  واحترام 

األساسية.

الجيش والشرطة حماية أمن مصر القومى

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس

قضية للمناقشة
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 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يتعرف مالمح الحياة االجتماعية فى مصر القديمة )الفرعونية(. •

يحلل خصائص المجتمع المصرى على ضوء القيم السائدة.•

يلخص مظاهر الحياة العائلية فى مصر القديمة. •

يصف أنواع المساكن فى مصر القديمة.•

يقارن بين تقاليد الزواج قديًما وحديًثا من حيث أوجه الشبه •

واالختالف .

يتعرف حقوق المرأة والطفل فى مصر القديمة .•

يميز بين عناصر المجتمع المصرى. •

يقدر اهتمام المصرى القديم باأللعاب الترفيهية .•

يستخلص النتائج المترتبة على مخالفة القوانين .•

يؤكد على أهمية المحافظة على القوانين .•

يحدد العالقة بين تحقيق العدالة واستقرار الدولة ونهضتها .•

يعتز بعادات وتقاليد المجتمع المصرى عبر العصور. •

يحلل المصادر التاريخية ذات الصلة الحياة االجتماعية قديًما.•

القضايا المتضمنة:

التربية من أجل المواطنة.  -

-   حقوق اإلنسان. 

-    حقوق المرأة. 

– حقوق الطفل.

-  العدالة االجتماعية.

القيم المتضمنة :

– االعتزاز بالحضارة المصرية.

 – التعايش مع اآلخر.

- التسامح والمساواه والعدالة.

المهارات المتضمنة :

– استخدام التكنولوجيا.  

 – التلخيص.

- تحليل النص التاريخى.
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عزيزى الطالب...
 خل��ق الله اإلنس��ان اجتماعًيا بطبعه يميل إلى  التعارف والتعايش م��ع اآلخرين منذ اللحظات األولى 
فعاش  المصرى فى العصر الحجرى القديم على الصيد وااللتقاط  فى مجموعات بش��رية قليلة،  لم 
تس��تقر ف��ى مكان واحد وفى العصر الحجرى الحديث نزل الوادى، واس��تقر في��ه؛ فزادت الروابط 
األس��رية، وم��ع تكون القرى والم��دن  واألقاليم بدأت تتحدد واجباته وحقوقه االجتماعية وس��اعد 

النيل على تحقيق الوحدة والتكامل والترابط بين جميع المصريين. 
واآلن تعال نتعرف عناصر الحياة االجتماعية للمصرى القديم ولنبدأ ب� ...
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أواًل: طبقات المجتمع
الفرعون و 

أسرته

الموظفون والفنانون  والحرفيون المهرة

عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم
 وصغارأصحاب الحرف المختلفة

 الوزير وكبار الكهنة وحكام 
األقاليم

ثانًيا: القوانين والعدالة االجتماعية
سعى حكام عصر الدولة الوسطى إلى  تحقيق العدالة االجتماعية 
المل��وك  كان  ل��ذا  وكرامت��ه؛  الف��رد  قيم��ة  إع��الء  و للش��عب، 
حريصي��ن على تأكيد هذه المعانى ف��ى تعليماتهم إلى  الوزراء.

■  من أش��هر القوانين التى سعت لذلك قوانين حور محب التى 
وضعت لتحقق االس��تقرار، ولمواجهة ما وقع للفالح من ظلم 

وما تفشى بين الموظفين من فساد.

الح��ظ الش��كل المقاب��ل 

لتتعرفها:

فكر وا�ستنتج
من خالل الشكل ناقش معلمك فيما يلي: 

هل يمكن أن يكون الناس طبقة     -1

واحدة؟ ولماذا؟  

ما الفرق بين التمييز والتقسيم الطبقي؟  -2 

كيف ينتقل اإلنسان من طبقة إلى  أخرى؟   -3

معاقبة من يظلم الفالحين وما يقوم  ❂ 	
به موظفو الضرائب من تالعب.

معاقب��ة الذين يقترفون الجرائم فى ❂ 	
حق الشعب.	

من��ع القس��وة و كث��رة العم��ل على ❂ 	
األرقاء.	

من قوانين حور محب

فكر واكت�سف
إقرأ النص ثم ناقش معلمك فيما يأتى: 

أنواع الظلم كما فى النص.  •

اقترح عقوبات محددة للذين يقترفون جرائم فى حق الشعب.  •

المواد التى يمكن أن تضيفها لتحقيق العدالة والمساواة ؟  •

ماذا يحدث إذا لم يطبق القانون على الجميع؟   •

تحقيق العدالة يؤدى إلى  
االستقرار والتنمية.



ورغ��م س��عى القوانين إلى  تحقيق العدال��ة االجتماعية، إال أن المجتمع المص��رى كان يعانى مثل   ■
بقية المجتمعات من أصحاب المراكز والنفوذ من موظفى الدولة، فكانت بجانب القوانين نصائح 

حكماء المجتمع  لمواجهة الفساد والرشوة والمحسوبية.

ولش��عور المصريين القدماء بأهمية العدالة أطلقوا على إحدى آلهتهم     ■
اسم »ماعت « و تعنى العدل والصدق وكان شعار المحاكم المصرية . 

ولم يكن  تحقيق العدالة االجتماعية  قائًما على  السلطة الحاكمة وحدها    ■
بل شارك أبناء المجتمع فى  مساعدة اآلخرين، وسد احتياجاتهم،  وهو 

ما يسمى اآلن دور المجتمع المدنى فى مواجهة مشكالت المجتمع.

ثالثا- الحياة العائلية 
1- األسرة

كان��ت األس��رة  ن��واة المجتم��ع األول، وقامت على أس��اس من 
الحب والود والتعاون ،  ونظر قدماء المصريين للزواج باعتباره 
رباطا مقدس��ا،  ففى األسرة يشعر اإلنس��ان بالراحة واالستقرار 
واله��دوء، ولل��زواج تقاليد متع��ارف عليها ، الح��ظ بعض تقاليد 

الزواج من خالل الشكل التالى:

وبعد الزواج يتقاس��م الزوجان  المهام والمس��ئوليات، فكان لكل منهما دور لكى تس��ير األمور فى 
سهولة  ويسر.
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العدالة هبة من  اهلل

من الو�سايا  
ال تعبأ كثيًرا بمن يأتي��ك يرتدي الُحلل الثمينة، ❂ 	

ووجه اهتمامك لصاحب الثياب القديمة.	
ال تقب��ل من القوى المكاف��أة وال تظلم من أجله ❂ 	

ضعيًفا. 
العدالة هى هبة اإلله يهبها لمن يصبو إليها. ❂ 	

كانت عائلتا العروسين  
تتقاسمان تكاليف الزواج.

كانت االحتفاالت والوالئم تقام 
فى المناسبات السعيدة.

كانت الهدايا تقدم للعروسين، 
م��ن األق��ارب واألص��دق�اء. 

من تقاليد الزواج عند المصرى القديم

الزوج والزوجة فى مصر القديمة

اإللهة ماعت

اقراأ وناق�ش 
ما مظاهر المساواة فى النص؟

هل تؤمن بأن النصيحة والموعظة كافية 

لتحقيق العدالة؟

ما مقترحاتك لتحقيق العدالة بأي مجتمع؟
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 2-تربية األطفال
كان قدم��اء المصريين يعتزون كثيًرا بأوالدهم حيث كان يش��ارك   ■

األبناء آباءهم األنشطة المختلفة ومنها الزراعة.  
اختلفت طريقة تربية األطفال باختالف طبقات المجتمع المصرى.   ■

3- المرأة
 ارتفع��ت مكان��ة المرأة فى مصر القديمة، وتمتعت بالكثير من الحقوق، ومارس��ت المهن المختلفة، 

وعملت بالسياسة ، الحظ الشكل التالى لتتعرف دورها قديًما:
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» إذا كن��ت عاق��ً� فأس��س لنفس��ك داًرا وأحبب زوجت��ك حًبا جًما 
وآتيه��ا طعامه��ا، وزوده��ا بالثياب فه��ى حقل مثم��ر لصاحبه، 
وإياك ومنازعتها وال تكن ش��ديًدا عليها فبا للين تستطيع أن  

تمتلك قلبها«.

من الواجبات الزوجية  ...  قال الحكيم بتاح حتب 

 األسر الفقيرة:       كانت التربية األولى عن طريق األم،حيث يتعلم الصبية 
الصغار الحرفة من آبائهم أو من حرفى  خبير، وتشتغل الفتيات فى البيت،  

وتلقين تدريباتهن بالمنزل على أيدى األمهات.

مرضعات  تستأجر  الغنية   األسر  كانت  العليا:  والطبقة  الغنية  األسر 
ألطفالهم،  و يبعثون بأبنائهم إلى المدارس التابعة  للدولة، أما أبناء الطبقة 
أبناء  مع  ليتربوا  الملكى  القصر  إلى  أحياًنا  أبناءهم  يرسلون  فكانوا  العليا 

الفرعون، وكانت بناتهن  يتعلمن بالمنازل.

تقاليد الزواج المصرى القديم

من أفضل األعمال إلى  الله 
طاعة الوالدين والبر بهما.

»يجب عليك أال تنس��ى 
أم��ك وم��ا فعلت��ه م��ن 
نس��يتها  ف��إن  أجل��ك 
الح��ق أن تلومك  فله��ا 
وإن ش��كتك إلى  اهلل  
ش��كواها«. فسيسمع 

من أقوالهم

الدور االقتصادى 

خرجت إلى األس��واق ومارست 
عمليات البيع والشراء، واشتغلت 
بعض النس��اء فى الصناعات مثل 
كم��ا  والمنس��وجات،  األغذي��ة 
كان لهن ح��ق التملك والتصرف 
فى الممتلكات الخاصة بالبيع أو 

بالمنح. 

دورها كأم

األم  كان��ت 
مسئولية  تتولى 
يتعلق  م��ا  كل 
المنزل  بشئون 
وتربي��ة أبنائها 

الصغار.

الدور السياسى والعسكرى

 تول��ت بعضه��ن الحك��م مث��ل 
وكان  حتشبس��وت،  الملك��ة 
لبعضه��ن دور فى بع��ث الروح 
لتحري��ر  والمقاوم��ة  الوطني��ة 
أرض مصر من الهكس��وس ومن 
هؤالء »تتى شري« جدة أحمس 

األول وأمه. »إياح حتب«

الدور الدينى

 تمتعت بمكانة 
خاصة فى عالم 

المعبودات 
المصرية مثل  

إيزيس  وكانت 
بعضهن كاهنات 

فى المعابد. 

المعبودة إيزيس الملكة حتشبسوت سيدة تعمل فى الحقلأم ترعى أبناءها
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وكان بع��ض النس��وة يعرفن الق��راءة والكتابة مثل  مري��ت آتون بنت إخنات��ون التى كانت تعمل   ■
كاتبة، وأصبح البعض منهن طبيبات.كما مارست أخريات الموسيقى والغناء.

رابًعا: المسكن واألعمال المنزلية:
1- المسكن :

كان يبنى فى مناطق مرتفعة بعيدة عن الفيضان ، وكانت  
م��ن الط��وب اللب��ن المصنوع م��ن طمى الني��ل مخلوًطا 
بالقش والرماد، واستخدم الحجر  إلقامة أبواب المنازل 
وأعمدته��ا وفرش أرضها واختلفت المس��اكن فى مصر 

القديمة باختالف طبقات المجتمع المصرى مثل:-

مس��اكن العامة :    كانت تبنى من الطوب اللبن، وقد تميزت  بالبس��اطة حيث تكون من طابق واحد 
وحجرة واحدة تتصل بفناء، وأثاثها بسيط .

مساكن الطبقة الوسطى :    كانت أحسن حااًل وأكثر اتساًعا وتتكون أحياًنا من طابقين. 

مس��اكن األغنياء :    كانت كبيرة ومتعددة الحجرات، وبها صالة واس��عة؛ الس��تقبال الضيوف ، وبها 
إسطبالت للحيوانات ، وكانت تحيط بها حديقة تزرع فيها األشجار . مخازن للغالل و

القصر الفرعوني:    تميز بالفخامة واالتس��اع وزينت��ه الزخارف والنقوش الجميلة، والمقاعد متعددة 
األشكال والوسائد.

2- األعمال المنزلية 
 كان المصري��ون م��ن الش��عوب الذواقة للطع��ام وتنوعت ألوان 
الطع��ام  من لحوم وأس��ماك وطيوروخضر وفاكهة ، والش��ك أن 

نوع الطعام وكميته كان  يختلف باختالف الطبقات.

خامًسا: المالبس وأدوات الزينة
كانت مالبس المصريين القدماء بسيطة واختلفت المالبس فى مصر 
القديم��ة باختالف طبق��ات المجتمع ، ومع ذلك فق��د كانت الطبقات 

الشعبية تقلد زى الطبقات األعلى منها.

وصن��ع المصرى القديم مالبس��ه من الكتان، وكان��ت مالبس الملوك 
واألغنياء  تصنع من الكتان الرقيق الناعم أو من الحرير المستورد من 

سوريا، وكانت تطرز بالذهب والفضة واألحجار الكريمة .

آثار لمنازل دير المدينة

سرير الملك 
توت عنخ آمون

الزي العادي للرجال والنساء في 
مصر القديمة )الفرعونية(
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ولقد اهتم المصرى القديم بالنظافة خاصة نظافة جسده ومالبسه كما أحبوا الزينة سواء الرجال أو 
النساء،  فلبسوا الخواتم والعقود واألساور، واعتنت المرأة بمظهرها وجمالها .

سادًسا:  األلعاب الترفيهية واالحتفاالت 
أقبل المصرى القديم على الحياة، ونجح فى أن يوازن بين العمل 

الجاد ، واللهو والمرح ،كما حرص على االستمتاع بمباهج الحياة دون إسراف ، من خالل وسائل 
ترفيه متعددة منها ما يلى:

1- رياضة الصيد : 
كان المصرى القديم يخرج للصيد مصطحًبا أسرته  ومعه 
أدواته ويحرص ف��ى عودته على إحض��ار زهرة اللوتس 
ليزي��ن بها منزل��ه، وكان المل��وك واألم��راء يصطحبون 

معهم الخدم.

2 - األلعاب الرياضية :
مارس المصرى القديم كثيًرا من األلعاب الرياضية منها:

ألع��اب المصارع��ة والتحطي��ب، وحم��ل األثق��ال والقف��ز   ■
الطويل والكرة والسباحة والتجديف، ومعظم هذه األلعاب 

جماعية تعتمد على القوة،  وتخضع لقواعد خاصة.

ألعاب تعتمد على الحظ والتفكير منها لعبة تشبه )الشطرنج(   ■
وأخرى على رقعة مربعة تش��به لعبة السيجه المعروفة اآلن 

فى الريف المصرى.

49

احرص على ممارسة  الرياضة فهى 

تقوى البدن وتنمى العقل.

صيد الطيور عند المصرى القديم

من حكم الم�سرى القديم 
٭ إن م��ن يعمل بالنه��ار كله ال ينعم 
بلحظة ممتع��ة كذلك ال��ذى يقضى 
يومه كل��ه فى اللهو واللع��ب فإنه ال 

يجد قوت يومه	٭

اقراأ وناق�ش معلمك
من خالل الحكمة المقابلة أجب:

اقترح عنواًنا مناسًبا.   -1

ما رأيك فى الحكمة؟  -2

كيف تحقق التوازن بين وقت اللعب ووقت العمل؟   -3

اقترح جدواًل ليومك  تحقق فيه هذا التوازن.  -4

رياضة المصارعة فى مصر القديمة
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3-الغناء والموسيقى :
كان المصري��ون القدماء يحبون 
فنون الغناء  والموس��يقى وبلغت 
ناضج��ة،  مرحل��ة  الموس��يقى 
وقاموا بتطوير اآلالت الموسيقية 
بالش��عر  الموس��يقى  وارتبط��ت 
والغن��اء والتراني��م، وم��ن اآلالت 
والن��اى  المزم��ار  الموس��يقية 
والدف��وف والطب��ول والعود وآلة 
النفي��ر ) البوق( وكان��ت األغانى 

إم��ا فردي��ة أو جماعية، ومنها أغاٍن ينش��دها العمال أثناء العمل فى الحقول،  وأغاِن تنش��د أثناء رعى 
الحيوانات،  وأغاٍن تنشد فى المعابد والجنازات. 

4- األعياد 
تعددت االحتفاالت واألعياد عند المصريين القدماء، وكانت معظم هذه األعياد قد ظهرت مع العقائد 
إنش��اد وموس��يقى ورق��ص وغناء ...الحظ  الديني��ة، وكانت فرصة للعروض الفنية من تمثيل وترتيل و

الشكل لتتعرف أهم األعياد عند المصرى القديم:

الغناء والموسيقى فى مصر القديمة

بعض مظاهر االحتفال باألعياد

أهم  األعياد

أعياد دينية    كانت تقام فى مختلف األقاليم المصرية وتقام 
فى المعابد احتفااًل باآللهة كعيد أوزوريس ورع وآمون .

أعياد قومية    منها عيد الفيضان وعيد البذر وعيد الحصاد.

 أعياد خاصة بالفرعون    كعيد ميالده وعيد جلوسه على 
العرش.

احتفاالت الجيش    حيث تقام مواكب النصر واالحتفاالت 
بعودة الجيش المصرى منتصًرا من حمالته خارج البالد.

العدالة االجتماعية ودور المجتمع المدنى في تحقيقها

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة
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الدر�س الثانى الدر�س الخام�س الحياة الدينية 

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يحدد الخصائص الرئيسة للديانة المصرية القديمة )الفرعونية(. •  

يفسر أسباب تعدد اآللهة عند المصريين القدماء. •  

يحدد النتائج المترتبة على اعتقاد المصرى القديم فى البعث •  

والخلود. 

يحدد التغيرات التى طرأت على األوضاع فى مصر بعد دعوة •  

إخناتون للتوحيد. 

يبدى رأيه فى وجهات النظر المختلفة حول إخناتون ودعوته. •  

يبرز القيم األخالقية للمجتمع المصرى القديم .•  

يستنتج  العالقة بين الدين واألخالق. •  

يحلل النصوص التاريخية المتضمنة فى الدرس .•   

يجمع معلومات  عن  دور الكهنة ورجال الدين  فى مصر •   

الفرعونية. 

يتحل��ى بالصفات واألخالق الحميدة التى دع��ى إليها حكماء مصر •   

الفرعونية .

القضايا المتضمنة:

-  التربية من أجل المواطنة.

-  احترام األديان السماوية.  

-   التواصل الحضاري.

القيم المتضمنة :

-  التسامح الدينى.

-  الحرية .

-  المساواة. 

المهارات المتضمنة :

- جمع المعلومات التاريخية.  

 – تحليل النصوص التاريخية.   

– إبداء اآلراء حول النصوص التاريخية.
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عزيزى الطالب...

ُعرف وطننا الحبيب منذ فجر التاريخ - وحتى اآلن -  بتدينه وتمسكه بالتعاليم الدينية  بل وأصبحت 
صف��ة تميزه  عن غيره من الش��عوب من��ذ أقدم العصور؛  لذا وصفه المؤرخ��ون أمثال هيرودوت بأنه: 
“ أتق��ى األمم” فهيا بنا نتعرف الحياة الدينية عند المص��رى القديم ولنبدأ بخصائص الديانة المصرية 

القديمة. الحظ الشكل التالى لتتعرف عليها...

أوًلا:  تعدد المعبودات: 
عب��د المصريون القدماء  الكائنات الحية، وقوى الطبيعة إما خوًفا منها مثل  التماس��يح واألس��ود  أو 
لفائدة ترجى منها مثل الشمس والقمر، أو إعجاًبا بها مثل البقرة وسموها حتحور  ،و لم يعبد المصرى 
إنما  على اعتبار أنها تمثل رموًزا أرضية  لقوى خفية  ال تعيش على  القديم هذه الموجودات لذاتها، و

األرض، ويمكن  تقسيم المعبودات المصرية القديمة إلى نوعين :-

ثانًيا : اإليمان بالبعث والخلود :
آمن المصريون بخلود الروح والبعث،  واعتبروا الموت نهاية   ■
مرحل��ة مؤقتة، وبداي��ة مرحلة حياة خالدة تع��ود فيها الروح 
مرة أخرى إلى الجسد؛ ليحيا إلى األبد ، وكان له أثر كبير فى 

حياة المصريين ، الحظ الشكل التالى لتتعرفها:

خريطة )8( ألهم المعبودات ومراكز عبادتها.

معبودات محلية :
 حيث كان ل��كل  إقليم أو مدينة معبودها يقدم له 
القرابين وتبنى له المعابد ويلتف حوله الناس ولقد 

بقيت حتى نهاية الحضارة المصرية القديمة. 
 

معبودات عامة : 
 انتش��رت عبادته��ا ف��ى كل أرجاء مص��ر وتأثر بها 

العالم القديم مثل رع وأوزوريس  وآمون. 

 وق��د أدت  روح التس��امح الدين��ى الت��ى تميز بها 
المصرى القديم إلى تع��دد المعبودات ، لذا احترم 

الديانات األخرى.

احرص على التأمل و التفكير 
فيما حولك.

خصائص الديانة المصرية القديمة

السمو للتوحيداإليمان بالحساب بعد الموت اإليمان بالبعث والخلود  تعدد المعبودات 

  توا�ضل ح�ضارى
انتقلت عبادة بعض المعبودات 
المصري��ة إل��ى فينيقي��ا وبالد 

اليونان مثل إيزيس .
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ثالثا: اإليمان بالحساب بعد الموت  :
اعتقد المصرى القديم أنه سينتقل إلى 
عال��م آخر  بعد وفاته و س��ُيبعث فيه 
م��ن جديد وهناك يقف  المتوفى أمام  
محكمة إلهية  تكون مهمتها  الحكم 
علي��ه، وتتكون هيئ��ة المحكمة  من 

42 قاضيا يمثلون أقاليم مصر.

 ويترأسها معبود الموتى أوزوريس، 
و تتخ��ذ هيئة المحكمة لها ميزاًنا له كفة  لوزن القلب فى  مقابل 
الريش��ة بكف��ة رم��ز العدالة؛ فإن رجح��ت كفة القل��ب عن رمز 
العدالة فهذا يعنى أن صاحب القلب ش��رير فيس��لم نفسه للكائن 
المفترس ليقطع جسده،  أما إذا رجحت كفة رمز العدالة فإن هذا 

يعنى أن المتوفى كان رجال عاداًل طيًبا فى حياته فيدخل الجنة. 

رابًعا : السمو إلى التوحيد:
العبادة اآلتونية: 

نادى الملك أمنحوت��ب الرابع بعبادة اإلله الواحد الذى يجب أن   ■
يعبده الن��اس جميًعا، وهو "آتون" ال ش��ريك ل��ه والمحل لتعدد 
اآللهة بما فيهم آمون، وجعل قرص الشمس رمًزا له وأكمل الملك  
ثورت��ه الدينية؛  فغير  اس��مه م��ن أمنحوتب الراب��ع إلى إخناتون 
)المخلص آلتون (. ونقل العاصمة من طيبة إلى أخيتاتون فى )تل 

العمارنة( حالًيا بعيًدا عن معارضيه. 

)المقابر الحصينة( 

بناء  مقابر حصينة وأهرامات 
ضخمة لتجنب السرقة أو العبث 

بالموتى. 

)التحنيط (

تحنيط الجسد للحفاظ 
عليه لتتعرف عليه 
الروح عند البعث. 

)األثاث الجنائزي(

تزويد  الميت بالضروريات من 
أدوات وأثاث؛ الستعمالها بعد 

البعث .

أثر اإليمان بالبعث والخلود 

المحاكمة فى العالم اآلخر

123

ناقش مع معلمك: أثر الظواهر الطبيعية على إيمان المصرى القديم بالبعث والحياة بعد الموت.

إخناتون

احرص على عمل الخير فى الدنيا.
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ع��ارض دع��وة إخناتون كهنة آم��ون، وبعض رجال الدولة؛ ألنهم أيقنوا أنه س��يفقدهم س��لطانهم   ■
وجاههم فى حالة نجاحه؛ فكان الصدام معهم؛  فانشغل الملك الشاب عن  مقدرات البالد، وأهمل 
شئون السياس��ة والحرب؛ لنشر دعوته ومواجهة خصومه فتعرضت اإلمبراطورية المصرية   فى 

سوريا إلى  التفكك. 

■  لم تدم دعوة إخناتون  طوياًل،  وبدأت  تسقط  تدريجيًّا  وقام 
أنص��ار كهنة آمون بالقض��اء على عبادة آت��ون نهائيا وحطموا 

معابده وعاصمته أخيتاتون. 

وق��د اختلفت اآلراء حول إخناتون بين المعارضة الش��ديدة  والتأييد المبالغ فيه؛ تعالوا نتعرف بعض 
هذه اآلراء 

واآلن  تعال نتعرف  أثر الدين في أخالق المصريين القدماء: 

 أثر الدين فى أخالق المصريين القدماء  :
كان��ت التعاليم الدينية  التى تركها لنا حكماء مصر القديمة؛  بمثابة ضمير األمة كما كانت دس��تور 
العالق��ات اإلنس��انية واالجتماعية.  وهى تعاليم تحض على الفضيلة ونب��ذ الرذيلة وتدعوا إلى التحلى 

بالصفات الحميدة.  

التدرج والحكمة من األساليب 
الناجحة إلقناع اآلخرين بأفكارك.  

اكت�ضف وافهم
من خالل اآلراء المقابلة ناقش ما يلي:

إلى أى اآلراء تؤيد وأيهما   -

تعارض؟ولماذا ؟ 

هل  لديك رأى ثالث بخالف   -

الرأيين  ؟

من خالل المصادر التاريخية   -

تعرف   جذور فكرة التوحيد فى 

مصر القديمة .

للمزيد من المعلومات عن الديانة   -

المصرية القديمة يمكن الرجوع 

إلى موقع تاريخ وآثار وحضارة 

http://www. مصر القديمة

bibalex.com/egyptology/

home/home.aspx

ولكن هل تعرف لماذا انهارت دعوة إخناتون رغم  صدق نواياه ؟ بسبب:-

محاولة أنصار الملك فرض الدعوة بالقوة،  وليس  بالتدرج والحكمة.  -1

قيام كهنة آمون  بثورة مضادة قضت بها على مذهب إخناتون،  وأعادوا األمور إلى سيرتها األولى.   -2

رأى المؤيدين 

يمج��د إخناتون تمجيًدا كاد يرفع��ه إلى درجة األنبياء ألن 

هذا الرجل العظيم اس��تطاع فى ذلك الوقت المبكر أن 

يدعوا إلى ما يقرب الوحدانية وكان ألناش��يده وآرائه أثر 

على من جاء بعده من الشعوب. 

رأى المعارضين 
أو آراءه  ويح��اول الح��ط م��ن قيمته بإلقاء ظال من الش��ك بالضعف وتضييع اإلمبراطورية بل وينكر عليه أناشيده يحم��ل البع��ض عل��ى إخنات��ون حم��ات منك��رة ويتهم��ه 

على أخاقه.   
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                      بع�ض الُمثل والتعاليم الدينية لحكماء م�ضر القديمة )الفرعونية(

» ال تنشر الرعب بين الناس فهذا أمر يعاقب عليه الرب «.

» التوقع الفزع فى قلوب البشر لئال يضربك اهلل بعصا انتقامه« .

» اس��مع  يا بن��ى : إن الثراء ال يأتى وح��ده إنه يفد على من يعمل ل��ه فإذا عملت له 
وسعيت وراءه فإن الرب يمنحك إياه «.

» اذا أصبحت عظيًما بعد أن كنت وضيًعا وأصبحت غنًيا بعد أن كنت فقيًرا فال تنس ما 
كنت عليه فى الماضى وال تفخر بثروتك وتس��تكبر فإنك لست أحسن حااًل من رفاقك 

الذين  حل بهم الفقر«.

» ال تفاخ��ر وتزه��و بقوتك واح��ذر النزاع والش��قاق 
فالمرء ال يعلم ما يحدث عندما ينزل اهلل العقاب «.

» التكن ش��ريًرا فمن الخير أن تك��ون رحيًما عطوًفا ، 
خل��د ذكراك عن طريق حب الناس لك؛  فيحمد اهلل 
الناس من أجلك ويمتدح الناس طيبة قلبك ويتمنون 

لك الصحة والعافية «.

» التت��ردد على محال الخمور احتراًس��ا من عواقبها 
الوخيمة« .

» إذا ش��ئت أن تعي��ش من مال الظل��م أو تغتنى منه 
..نزع اهلل نعمته منك وجعلك فقيًرا «.

»بقدر الكد تكتس��ب الثروة ...فم��ن جد فى طلبها 
ح )اهلل( مسعاه «. نجَّ

اقراأ وحلل:
- ما رأيك الشخصى فى هذه النصائح 

والوصايا؟

- ما القيم التى تدعو لها هذه 

النصائح؟

- هل نحن فى حاجة لمثل هذه 

التعاليم اليوم؟

- حدد النصائح التى تتفق مع ما 

تدعو إليه األديان السماوية .

- اكتب بعض النصائح والوصايا من 

الوقت الحاضر.

التربية من أجل المواطنة

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة
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 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يتعرف مالمح الحياة الثقافية والفنية فى مصر القديمة )الفرعونية(. •  

يحدد أنواع الكتابة المصرية الفرعونية وتطورها. •  

يحدد دور المؤسسات الثقافية والعلمية فى مصر القديمة  .•  

يميز بين أنواع األدب المصرى القديم .•  

يصنف العلوم المختلفة التى ظهرت فى مصر القديمة  .  •  

يقدر دور العلم والعلماء فى قيام الحضارة المصرية القديمة.•  

يحلل تأثير العوامل الطبيعية فى تشكيل الحياة الفنية والمعمارية. •  

يبدى رأيه حول ما  يثار من تساؤالت عن  بناء الهرم األكبر. •  

يتعرف إسهامات المصريين القدماء  فى مجال الفنون. •  

يتعرف إبداعات المصريين القدماء من خالل الرسوم والنقوش.•  

يعتز بالهوية المصرية وآثارها.•   

  يجمع معلومات حول الحياة الثقافية في مصر القديمة من مواقع •
إلكترونية مختلفة.

القضايا المتضمنة:

الوعي األثري.  -

التواصل الحضاري.  -

الهوية الثقافية.  -

القيم المتضمنة :

- االعتزاز بحضارتنا.

- االنتماء.

– العلم.

المهارات المتضمنة :

- استخدام التكنولوجيا .

– تحليل القضايا التاريخية.

 – مهارات البحث التاريخى .
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عزيزى الطالب...

وهب الله س��بحانه وتعالى بلدنا الحبيب مصر إمكانات طبيعية وطاقات بشرية مبدعة، كان لها أثر 
كبير فى تقدمنا الحضارى فى المجال الثقافى  والفكرى، وفجرت طاقاته فنبغ أبناء مصر  فى العلوم 

المختلفة، وأبدعوا فى الفنون والعمارة وأذهلوا العالم بما قدموه من  عطاء فكرى وأدبي. 

واآلن تعال نتعرف جوانب مضيئة من الحياة الثقافية فى مصر الفرعونية ولنبدأ ب�...

 أواًل الكتابة المصرية القديمة: 
توصل المصرى القديم إلى اختراع  الكتابة قبل عصر األسرات واهتدى إلى تسجيل تقدمه البشرى 
إن تباينت لهجاتها. الحظ الش��كل التالى لتتعرف   ف��ى كل المج��االت  ، وكان يتكلم لغة واحدة، و

مراحل تطور الكتابة المصرية القديمة.

 الكتاب�ة الهيروغليفية: )الخط المق�دس( : تتكون الكتابة من العديد م��ن الصور لظواهر 
طبيعي��ة وكائن��ات حية ليعب��ر المصرى القديم م��ن خاللها  ع��ن المعانى التى يريدها واس��تخدمت 

الهيروغليفية فى النقش على جدران المعابد والمقابر وتسجيل النصوص الدينية.   

الكتاب�ة الهيراطيقية )خط رجال الدين (: هو نوع مبس��ط من الكتاب��ة الهيروغليفية ابتدعها 
الكهنة بس��بب صعوبة نقش ورس��م الحروف والرم��وز الهيروغليفية؛  ولتوفير الس��رعة فى الكتابة 
والتدوين ونش��ر المعارف والعلوم بطريقة س��هلة، واس��تخدمت الكتاب��ة الهيراطيقية  فى النصوص 

األدبية  وتدوين الوثائق على أوراق البردى وقطع الخشب. 

الكتابة الديموطيقية ) الكتابة الشعبية(: وهى  استعمال اللغة الدارجة )العامية( فى الكتابة  
فى العصر المتأخروتستخدم فى تدوين كافة نواحى الحياة اليومية،  واستمرت فى االستعمال طوال 

العصر اليونانى والرومانى. 

الكتابة القبطية: اس��تخدمت بعد انتش��ار المسيحية فى مصر 
فى القرن الثانى الميالدى، وهى مكتوبة بحروف إغريقية مضاًفا 

إليها حروف من الديموطيقية. 

أدوات الكتابة 
اس��تخدم المصرى القديم الحجر والمع��دن والخزف؛ للكتابة 
ثم اس��تعمل قراطيس من ورق البردى ليكتب عليها بمداد أسود 
أو أحمر مس��تخدًما قلًما من الب��وص ، ولم تعرف مصر القديمة 
إنما عرفت لفائف البردى التى تحتوى  الكتب بمعناها الحالى و

على إنتاج مصر الحضارى. 

الكتابة الهيروغليفية

الكتابة الديموطيقيةالكتابة الهيراطيقية 

الكتابة القبطية

مراحل تطور الكتابة المصرية القديمة

اعتز بحضارة أجدادك

  توا�ضل ح�ضاري
انتق��ل اس��تخدام ورق الب��ردى 
إلى غرب آس��يا وح��وض البحر 
المتوسط وبعض مناطق أوربا.



58

الوحدة الثانية                      ح�سارة م�رص الفرعونية  2

ثانًيا  مراكز العلم فى مصر القديمة:
أهمية العلم والبحث العلمى 

أن��زل المصريون القدماء العل��م والعلماء  منزل��ة عالية، وكان 
تقدير العالم  ال يعلوه أحد بين طبقات الش��عب كافة، وكانت 
الدول��ة تعامله  معامل��ة خاصة فكانت تعفيه م��ن الضرائب ، 
وكان المعل��م يلقى احتراًما كبيًرا من جانب طالبه،  و الطالب 
يجته��د  ليص��ل إل��ى  مكانة عالي��ة ف��ى المجتمع  مث��ل معلمه 

إيجاد مكان له بين علية القوم. ليتخلص من واقعه و

وكان للكتاب��ة والقراءة  فى مص��ر القديمة مكانة كبيرة ،وهى 
توصية اآلباء ألبنائهم عند التحاقهم بالمدارس.   

 ولق��د صاح��ب اخت��راع الكتابة فى مص��ر القديم��ة ، اهتمام 
المص��رى القدي��م بالتعليم فاتج��ه إلى مراكز العل��م المختلفة 

ليتلقى منها.  الحظ الشكل التالي:  

1 -المدارس: 
ظهرت فى أواخر الدولة القديمة بعض المدارس المتخصصة   ■
ف��ى العلوم المختلفة كالهندس��ة والطب  وم��دارس  لتعليم 

الدين فى المعابد  ومدارس عسكرية ملحقة بالجيش. 

كانت  تدرس اللغة والتاريخ والجغرافيا وأصول الحساب   ■
والهندسة واألدب.  

2- مراك�ز البحث العلمي:   تع��ُد أهم هذه المراكز  جامع��ة ) أون هليوبوليس ( وهى أول مركز 
علم��ى ف��ى التاريخ  خاصة ف��ى  مجاالت الدين والهندس��ة و الطب وعلم الفل��ك، وهى التى وضعت 
التقويم الشمسى الذى يعمل به العالم،  ولها شهرة واسعة فكان  يفد إليها طالب العلم من  جميع أنحاء 
العالم، وكان يطلق عليها "بيوت الحياة" ويعود إليها الفضل في الحفاظ على اللغة المصرية والهوية 

في نهايات األسرات الفرعونية.

3- المكتبات: تضم لفائف البردى التى تحوى اإلنجاز الحضارى لمصر وانتش��رت المكتبات  فى 
القصور و المعابد و المؤسسات التعليمية وأشهر هذه المكتبات مكتبة معبد الرامسيوم. 

يقول اأحد الحكماء
أس��لم أذنيك إل��ى ما يقال 
لك واس��توعبه ف��ى قلبك 
يقوله  م��ا  وعقل��ك وقدر 
ل��ك معلم��ك واحم��د اهلل 
أن��ه يب��ذل كل جه��د لكى 

يعلمك. 

اقراأ وناق�ش معلمك
من خالل الحكمة الس��ابقة ناقش ما 

يأتى:

ما العالقة بين المعلم والطالب؟   -

ما  آداب الطالب فى مصر   -

القديمة؟ 

اقترح وسائل لتنمية العالقة بين   -

المعلم والطالب حالًيا ؟

قارن بين عالقة الطالب بالمعلم   -

قديًما وحديًثا؟

احرص عل�ى تعلم العلوم 
المختلفة.

مراكز العلم

مراكز البحث العلمى 

المكتباتالمدارس
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ثالًثا: األدب
يعتبر األدب مرآة لحياة الش��عوب، وتعبيًرا صادًقا عن أفكارها،  ولقد ترك المصرى القديم تراثًا أدبيًّا 
ا يرجع إلى عصر بناة األهرام وقد سبقوا به األدب اإلغريقى بأكثر من 25 قرًنا. الحظ الشكل... عظيمًّ

أدب الحكمة والنصيحة         األدب السياسى أدب القصة والرواية  األدب الدينى   

1- األدب الدينى 
يتناول األدب الدينى  الموضوعات الخاصة  بالمعبودات  والبعث والخلود والحساب وأمور اآلخرة  و 
األناشيد  واألساطير الدينية مثل قصة إيزيس وأوزوريس ... تعالوا نتعرف نماذج من األدب الدينى:

نص��وص األهرام: عبارة ع��ن مجموعة من التعاويذ والش��عائر الدينية  تم  تدوينه��ا على األهرام فى 
عصر الدولة القديمة .

نصوص التوابيت: وهى كتابات دينية تدون على التوابيت الخش��بية  
وانتشرت فى أوائل الدولة الوسطى.  

كتاب الموت��ى: وهى  مجموعة من التعاوي��ذ واألدعية الدينية تدون 
ف��ى أوراق الب��ردى؛  لتوض��ع   مع المتوفى فى الكف��ن أو فى التابوت. 

وظهرت فى عصر الدولة الحديثة.

2- أدب القصة والرواية 
تناول��ت القصة ف��ى مصر القديمة قصًص��ا حقيقية وخرافية   ■

وتنوع��ت أهدافها، ومن  القص��ص الخيالية قصة األخوين وقصة 
الم��الح التائه وم��ن القصص الحقيقية قصة س��نوهى  وقصة 

القروى الفصيح. 

وق��د س��بقت مص��ر ب��الد اإلغري��ق ف��ى معرف��ة  الدرام��ا      ■
م.  ق   3400 ع��ام  تمثيلي��ة  درام��ا  أول  مص��ر  ف��ى  وظه��رت 

3-  أدب الحكمة والنصيحة  
يتناول نقل التراث الروحى 
والتقالي��د وقواع��د الحي��اة 
من  واالجتماعية  الشخصية 
جيل إل��ى جيل  م��ن خالل 
وصايا وحكم ونصائح  ومن 
أهم حكم��اء مصر القديمة 
الحكي��م بت��اح حت��ب ف��ى 
والحكيم  القديم��ة،  الدولة 
آنى فى عصر الدولة الحديثة .

كتاب الموتى

اعلم أن 

   الرواية المصرية 
القديمة )المالح التائه( - 

وهى نموذج من الخيال العلمى 
أثرت فى رواية )الكونت دى 

مونت كريستو( لألديب 
الفرنسى الشهير ألكسندر 

دوماس. 

ألوان األدب

غرورالعلم
يقول بتاح حتب 

» ال يدخلنك الغرور بسبب علمك وال تتعال وتنتفخ أوداجك 
ألنك رجل عالم ...ألنه ما من أحد يستطيع الوصول إلى آخر 

حدود العلم وال يوجد أحد يبلغ الكمال فى إجادته «

علق على الوصية السابقة.
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  4- األدب السياسى  

ويتناول آراء األدباء فى الوضع السياسى وأعمال الملك، ففى عصور العزة والنصر كان الملك موضع 
مدح وتقدير من الش��عراء واألدباء ، وفى عصور الظلم والفوضى ال يغفل األدباء دورهم فى مواجهة 
تل��ك المظال��م ناصحين للملك تارة ومهاجمين ضعفه واس��تكانته تارة أخ��رى . واآلن أمامك وثيقتان 

لألدب السياسى، اقرأ الوثيقتين ثم افهم واكتشف.   

رابًعا: العلوم 
نبغ المصريون القدماء فى العلوم، وكانت رغبتهم فى اكتشاف الكون وراء اهتمامهم  بالعلوم والتى 

قامت على أساس  الخبرة والتجربة. الحظ أهم العلوم من خالل الشكل التالى :

يقول أحد الحكماء للملك

 » .. إن ما تصنعه فى  البالد هو النزاع وصوت القالقل ... لقد نطقت زوًرا وبهتاًنا. فهل فعلت 
هذا لتش��دد علينا األم��ور؟ إن القيادة والفطن��ة معك ولكنك ال تنتف��ع بها، فالفوضى 
ضارب��ة أطناب البالد طوله��ا وعرضها   .، تتغذى أذنابك باألكاذي��ب التى تتلى عليك 

فتصدقها ...

 ناق�ش واكت�ضف 
من خالل الوثيقتين وناقش

صفات الحاكم كما وردت بالوثيقتين.   -

متى يكون المدح أو النقد السياسى إيجابيًّا ومتى يكون سلبيًّا؟  -

الدور الوطنى المطلوب من الكاتب السياسى، وهل هذا الدور   -

موجود؟

يقول أحد الحكماء  
الب��الد  يحم��ى  لل��ذى  على البالد األجنبية بتاجه ويضم ويوس��ع حدودها، الذى يتغلب طوب��ى 

األرضين بذراعه
 ويطل��ق الس��هم بدون ان يش��د 

القوس.

  توا�ضل ح�ضاري
نقل اإلمبراطور الرومانى  

يوليوس قيصرالتقويم 
الشمسى من مصر               

إلى روما. الهندسة

الفلك

الطب والتحنيط

الكيمياءالحساب

أهم العلوم
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1- الحساب 
كانت طبيعة المصرى القديم واحتياجاته دافًعا الهتمامه بالحساب فعرف المصريون القدماء أصل 
الحس��اب وقواعده، فاس��تخدموا الجمع والطرح والضرب والقس��مة، وتوصلوا إلى معرفة الكس��ور 

العادية،وعرف��وا علم المس��احة وقدروها بال��ذراع لكن ما دوافع 
اهتمامه بالحساب ؟ 

قياس فيضان النيل .    ■

تقدير الضرائب والمعامالت التجارية.    ■

حساب مواسم الزراعة وتسجيل رواتب الموظفين والجنود.  ■

2- الهندسة 
وصلت معرفة المصريين بالعلوم الهندس��ية إلى ذروتها فى عصر 
بن��اة األه��رام، ولوال معرف��ة القواع��د والنظريات الهندس��ية؛ لما 
اس��تطاعوا تنفي��ذ المش��روعات العامة الكبرى  مث��ل بناءالمقابر 

والمعابد والصوامع وحفر الترع وتخطيط المدن.

3- الفلك:
كان للدي��ن واقترانه بحياة المصريي��ن القدماء أكبر األثر   ■
فى تط��ور الفلك، وكان كهنة “هليوبوليس” أول من اهتموا 
بدراس��ته ، وتوصل��وا إلى معرف��ة الكثير من مواق��ع النجوم 

والكواكب وعرفوا التقويم الشمسى. 

ناقش مع معلمك ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس 
الثانى .

4- الطب والتحنيط :
عرف المصريون الطب ومارسوه ووضعوا شروًطا للملتحقين   ■
لتدريسه، وكانت هناك مستش��فيات خاصة لعالج المرضى 
وصرف األدوية،  وعرف��وا التخصص فى الطب فكان هناك 
أطباء للجراحة برعوا فيها واألس��نان والعيون والنس��اء ومن 

أشهر األطباء "إيمحوتب" ، "إمنحوتب بن حابو"  .

ُيع��د التحني��ط م��ن أب��رز العالمات عل��ى طري��ق الحضارة   ■
المصري��ة القديم��ة، ودلياًل على تق��دم الطب والتش��ريح، 

واعتق��د الفراعنة أنه ينبغى تحنيط الميت لحماية جثته من التحلل كى تتمكن الروح من العثور 
على الجسد؛ لتتم عملية البعث.

معلومة اإثرائية
األعمال الكبرى للمهندسين 

المصريين 

الوزير  »إيمحوتب« مهندس   -
هرم زوسر المدرج. 

الوزير  » إيونو« مهندس الهرم   -
األكبر.

»إنيينى« مهندس مقبرة الملك   -
تحتمس األول فى وادى الملوك.

»سننموت« مهندس معبد الدير   -
البحرى. 

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

اعلم  

أن من شروط التحاق 
الطالب  بمدرسة الطب أن 
يكون  : كثير الصمت – 
رحيًما – أميًنا – حكيًما .
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 5- الكيمياء :
ساهم المصريون القدماء في تقدم الكيمياء ونبغوا فى الصناعات الكيميائية المختلفة.

   الحظ الشكل التالى لتتعرفها: 

خامًسا  العمارة :
■  تعبر العمارة عن ثقافة األمة وعن إمكانياتها االقتصادية والبش��رية، 
وتتمي��ز بالبس��اطة والضخام��ة، والعظم��ة وكان للعقي��دة الدينية عند 
المص��رى القدي��م تأثيرها الكبير فإيمان��ه  بالحياة بع��د الموت جعله 
يشيد مساكنه من الطين والطوب اللبن باعتبارها مؤقتة، بينما استخدم 
الحجر فى بناء  المعابد باعتبارها بيوت المعبودات  والمقابر على أنها  

بيوت للموتى حتى البعث... الحظ الشكل التالى لتتعرفها:

1- المدن
  تنقسم المدينة  إلى  أحياء سكنية  على أساس طبقى فهناك أحياء  فقيرة ومتوسطة وثالثة فخمة لكبار 
رجال الدولة، وبيوت الفقراء متالصقة، وشوارعها ضيقة أما أحياء الطبقة العالية فهى واسعة  تحيط 

بها مساحات خضراء وحدائق.

و توجد بالمدينة المراكز اإلدارية والدينية  من قصر الحاكم والمعابد والمنشآت العامة. 

و المدينة تخطط  على شكل دائرة يحيط بها سور من الطوب اللبن، وبها  الحصون والقالع الحربية 
التى تحميها ،ومن أشهر المدن مدينة تل العمارنة ومنف وطيبة.    

2- المقابر
تطورت مقابر المصريين القدماء عبر الزمن تعرف على هذا التطور من 

خالل الصور المقابلة... 

حفرة   فى الرمال توضع فيها جثة الميت. 
مصاطب بنيت غرفة أو أكثر للدفن من الطوب اللبن فوقها مصطبة.   

استخدامات الكيمياء

إعداد المواد التى تدخل فى عملية التحنيط.

واأللوان  األصب��اغ  صناعة 
وأدوات التجميل والعطور.

صناعة العقاقير واألدوية .

والبرون��ز  الزج��اج  صناع��ة 
وكيمياء المعادن.

يقول الحكيم المصرى 

» ال تضر بمنشأة الغير«.

أنواع 
العمارة المعابدالمدن

المقابر

حفرة فى األرض
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الهرم المدرج  مجموعة من المصاطب  كل منها أصغر  حجما مما تحتها، وبها غرف وممرات 
كثيرة وتضم أدوات وأثاث الملك مثل الهرم 

المدرج للملك زوسر .

األهرام الكاملة : وهى أضخم مقابر 
بناها الفراعنة للملوك، وأشهرها أهرامات 

الجيزة الثالثة غرب النيل، وأكبرها هرم 
الملك خوفو .

مقاب���ر منحوتة فى الصخ���ر : تتمثل في 
مقابر عصر الدولة الحديثة فى وادى الملوك 

غرب األقصر 

واآلن تعالوا لنتعرف أسباب اهتمام المصريين بمقابر الملوك من خالل الشكل التالى:

حجرة أو اثنتين فوقهما مصطبة

هرم زوسر المدرج

الهرم األكبر لخوفو

مقبرة توت عنخ آمون بوادى 
الملوك

أسباب اهتمام المصريين بمقابر الملوك و تحصينها 

اأرقام حول الهرم الأكبر
بنى الهرم  على مس��احة 13 فداًنا، وكان ارتفاعه األصلى 146 متًرا تقريًبا، وأصبح ارتفاعه بس��بب 
عوامل التعرية 138 متًرا تقريًبا واستغرق بناؤه عشرون عاًما وعمل فى بنائه مائة ألف عامل تقريًبا. 

من خالل األرقام التى  أمامك تثار آراء حول بناء الهرم األكبر 
تعالوا نتعرف هذه اآلراء .

الرأى األول :أن الملك كان إلًها معبوًدا من الشعب  فكان عمل 
الناس فى بناء األهرام قرب��ى لإلله الملك ورحمة لهم تنفعهم 

فى الحياة األخرى. 

الرأى الثانى : أن بناء الهرم كان لمساعدة المتعطلين عن العمل 
فى ش��هور الفيضان عندما تصبح الحقول مغطاة بالمياه فكان 
تشييد األهرام عماًل إنسانيًّا ألنه يضمن لهم الطعام والشراب. 

الرأى الثالث : أن بناء الهرم األكبر عمل من أعمال السخرة وأن 
الحكام كانوا يستنزفون دماء الشعب فى سبيل أشياء ال يستفيد 
منها الناس بل كانت الفائدة تعود على الحاكم نفسه ليتباهى بها. 

ألن الملك فى نظر 
الشعب مقدس.

 لتأمينها من اللصوص حيث وجود الحلى 
والذهب واألشياء الثمينة إلى جانب 
جثث الملوك يلزمها مقابر حصينة.

الحفاظ على جثة الملك 
بعد الموت شرط لبعث 

الشعب فى الحياة األخرى. 

ناق�ش وا�ضتنتج
م��ن خ��الل اآلراء الس��ابقة ناقش مع 

معلمك ما يلي:

إلى أى رأى من اآلراء الثالث   -

تتفق  ؟ ولماذا ؟
سجل أسباب اعتراضك  على   -

األراء اآلخرى.
هل يمكن الجمع بين اآلراء   -

المختلفة؟
تخيل أنك أحد الذين عاشوا    -

تلك الفترة هل تقبل أن تشارك 
فى بناء الهرم ؟ 

ما مقترحاتك للحفاظ على آثار   -

مصر القديمة )الفرعونية(. 

استعن بشبكة المعلومات الدولية وشاهد  : فيلم الهرم المعجز للدكتور/  مصطفى محمود  .  
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3- المعابد
ش��يد المصريون القدماء نوعين م��ن المعابد المعابد الجنائزية 

ومعابد اآللهة. 

أ-  المعاب���د الجنائزي���ة : ه��ي خاص��ة بالكهن��ة، وأه��ل 
الفرع��ون، وكان هذا النوع من المعابد يقام فيه طقوس الجنازة 
على الفرعون، وتقام بها الشعائر واألناشيد الدينية والصلوات، 
وحي��ث يكت��ب عل��ى ه��ذا النوع م��ن المعاب��د تواريخ أس��رة 
الفرعون وأصله ونشأته ولم تكن تهتم بإنجازاته، ومن أشهرها:

- معب��د منتوحتب الثان��ى ومعبد حتشبس��وت بالدير البحرى - 
معبد الرمسيوم الذى بناه رمسيس الثاني غرب األقصر. 

ب- معاب���د اآللهه : كانت تبن��ى بأمر من الملك، وتقام فيها 
الطق��وس اليومية للمعبود، والذى يقوم بها الكاهن العظيم نيابة 
ع��ن الملك، وكان يش��ترك ع��دد كبير من الناس ف��ى بناء معابد 
اآللهة وعادة يكرم المهندس المش��رف على بناء هذا النوع من 
المعاب��د، و من أش��هرها: معاب��د الكرنك، معب��د األقصر، معبد 

إدفو، معبدى أبى سمبل، معبد هيبس.

سادًسا - الفنون:  
 تأث��ر الفن المصرى القدي��م بمقومات البيئ��ة المصرية، والعقل 
السياس��ية  األح��داث  وتط��ور  الح��س،  المره��ف  المص��رى 
واالجتماعي��ة كما فرضت علي��ه العقائد الدينية  قي��وًدا التزم بها 
طوال العصور الفرعونية. ومن أمثلة الفن المصرى القديم ما يلى:

1- النح���ت : كان نحت التماثيل من الطين والعظام والعاج فى 
عصور ما قبل التاريخ.  

 ومع  عصر األس��رات ازدهرت صناعة التماثيل من النحاس ومع 
أواخ��ر العصر العتي��ق برع الفنان المصرى ف��ى نحت  التماثيل 
الحجري��ة ، ومن أش��هر تماثي��ل الدول��ة القديمة تمث��ال الملك 
خف��رع وتمثال أبى اله��ول ومن تماثي��ل الدول��ة الحديثة تمثال 

تحتمس الثالث. 

معبد الدير البحرى

معلومة اإثرائية
الدير البحرى

يطلق هذا االسم على منطقة تضم 

معبدين خلف وادى الملوك أحدهما 

للملك منتوحتب الثانى واآلخر 

للملكة حتشبسوت. 

وقد عرفت هذه المنطقة بالدير ألن 

معبد حتشبسوت كان قد استخدم 

كدير فى القرن السابع الميالدى.

معابد أبو سمبل

تمثال الملك خفرع 



 الدر�س ال�ساد�س         احلياة الثقافية والفكرية 

2- الرسم والنقش:
ظهر الرسم فى عصر الدولة القديمة و بلغ الذروة 
فى عهد الدولة الحديثة، وكانت طيبة مقر الحكم 
ومرك��ز اإلب��داع الفنى؛ فق��د ازدحم��ت  بالعمال 

المهرة والفنانين فى الجانب الغربى منها.

وكان يتم الرس��م والنقش على جدران المعابد أو 
القب��ور، وم��ن أعظم مظاهر الرس��م م��ا وجد فى 
مقب��رة ت��وت عنخ آم��ون والتى تم اكتش��افها عام 

1922م.

اس��تعن بش��بكة المعلوم��ات الدولية وش��اهد الفيل��م الوثائقى  

مقبرة توت عنخ آمون  

الرسوم الهزلية )فن الكاريكاتير ( 
س��بقت مصر الحضارات البش��رية فى معرفة فن 
الكاريكاتي��ر وظهرت هذه  الرس��وم الهزلية  فى 
عص��ر الدولة الحديث��ة، و كان هدفها التعبير عن 
الوض��ع االجتماع��ى والسياس��ى للدول��ة  بجانب 
التس��لية والله��و مثل رس��م هزلى يمث��ل قطا يقود 

مجموعة من األوز.

 

رسوم من مقبرة توت عنخ آمون

قط واقف على قدميه الخلفيتين وهو يقود 
مجموعة من األوز.
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البحث العلمى ودوره فى االرتقاء بالمجتمع

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة
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التواصل الحضارى المصرى مع إفريقيا الدر�س ال�سابع

»التواصل اإلفريقي«

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يستنتج من الخريطة معابر التواصل الحضارى نحو قارة إفريقيا.•  

يستخلص عالقة مصر مع بالد بونت.•  

يحدد دور الملكة حتشبسوت فى التواصل الحضارى بين مصر •  

وبالد بونت. 

يقدر دور أبناء النوبة فى الدفاع عن الوطن. •  

يعتز بدور المصريين القدماء فى حماية أمن مصر القومي.•  

يعتز بالتراث الحضارى المصرى وأثره فى الحضارات األخرى.•  

يتعرف أشكال التواصل الحضارى بين مصر وبالد بونت من خالل •  

الرسوم والنقوش.

يبرهن باألدلة على وجود تواصل حضارى بين مصر وقارة إفريقيا.•  

القضايا المتضمنة:

التواصل الحضارى اإلفريقى.  -

التفاهم الدولى.  -

القيم المتضمنة :

االعتزاز بالتراث الحضارى   -

المصرى.

التسامح الدينى.  -

إتقان العمل.  -

التعاون بين الشعوب.  -

المهارات المتضمنة :

قراءة وتحليل الخرائط والرسوم   -

والنقوش. 

مهارات التواصل الحضارى.  -
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مقدمة :

عزيزى الطالب  ... ارتبطت مصر بجيرانها منذ فجر التاريخ ، ولم تعش فى عزلة عن حضارات العالم 
القدي��م ، ب��ل كانت بمثابة همزة الوصل بين تلك الحضارات وأخذت تؤثر وتتأثر بها، وارتبطت معها 

بعالقات سياس��ية وثقافية واقتصادية ودينية وغيرها ... ، فكان من 
ثمار هذا التواصل قيام حضارات أخرى أسهمت فى بناء الحضارة 

اإلنسانية .

وكانت مصر كشعب وحضارة لها األثر الكبير 
فى توج��ه إفريقي��ا الحضارى ، حي��ث مهدوا 
األرض اإلفريقية بحركات كشوفاتهم البحرية 
والبرية لس��واحل ش��رق إفريقيا وحتى داخل 
القارة فى بالد الحبش��ة وبالد بونت »الصومال 
الحالي��ة« ...الحظ الخريطة المقابلة، لتتعرف 
معابر التواصل الحضارى نحو قارة إفريقيا ...

من خالل الخريطة نستنتج أن معابر التواصل 
الحضارى نحو قارة إفريقيا تتمثل فيما يلى :

1- نهر النيل : يبدأ من مصر السفلى ماًرا 
بمدينة أسوان، والتى تعد البوابة الشمالية 

إلفريقيا ويستمر حتى الجندل الثالث والرابع 
فى شمال السودان .

2- درب األربعين : يبدأ من أسيوط ويمر 
بالواحات الخارجة ويمتد حتى كردفان ودارفور .

3- ساحل البحر األحمر : يبدأ من وديان الصحراء الشرقية 
فى مصر ماًرا بساحل البحر األحمر حتى بالد بونت والحبشة .

اإفريقيا التى يراد لها اأن تموت جوًعا

تع��د قارتن��ا العظيمة  من أغن��ى قارات العال��م؛ لما تمتلكه 
م��ن موارد وث��روات طبيعي��ة واقتصادية هائل��ة ومتنوعة ، 
تتمث��ل فى التربة الخصبة والمياه العذبة والثروة الحيوانية 
والنباتية والس��مكية، إضافة إلى مص��ادر الطاقة والمعادن 
الت��ى تخ��رج من باطنها حي��ث تحتوى عل��ى أكبر مناجم 
الم��اس والذهب، مما جعلها عرضة للغزاة المحتلين الذين 
نهبوا خيراتها وتركوها تعانى الجهل والمرض والصراعات 

والديون .

احرص على التواصل مع أصدقاء 
أفارقة.

67

خريطة )19( معابر التواصل الحضاري نحو إفريقيا

اعلم 

أن معنى اسم »أسوان« فى 
اللغة المصرية هو »السوق« 
الذى تلتقى فيه تجارة مصر 

مع إفريقيا 

اقراأ وا�ضتنتج:

اكتب مقالة عن ثروات إفريقيا ،   -1

وكيف يمكن للسكان استثمارها 

لتحقيق النمو والتقدم.

ناقش معلمك حول كيفية التغلب   -2

على المشكالت التى تواجه القارة 

اإلفريقية.
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أواًل : التواصل الحضارى بين مصر 
وشمال السودان :

بدأ اهتم��ام المصريين بمنطقة النوبة، والت��ى كانت جزًءا من 
الحدود )الجنوبية( المصرية منذ أقدم العصور والتزال ... فهل 

تعرف لماذا ؟

 وذل��ك بغ��رض تأمين حدود مص��ر الجنوبية من غ��ارات البدو 
إقامة عالقات تجارية مع شعوب المنطقة. المتالحقة ، و

واآلن تع��ال مًعا نتع��رف مالمح  التواص��ل الحضارى بين مصر 
وشمال السودان ...

1-التواصل السياسى والعسكرى :
 ق��ام المصري��ون القدم��اء بالعديد م��ن الحمالت العس��كرية 
إل��ى ش��مال الس��ودان؛ لتأمي��ن الح��دود ، وأنش��أوا العدي��د من 
الق��الع والحص��ون الحربي��ة، كذل��ك ق��ام المل��ك سنوس��رت 
بالتقس��يم  ش��بيه  إداري��ة  أقالي��م  إل��ى  النوب��ة  بتقس��يم  األول 
المص��رى باإلضاف��ة إل��ى تعيي��ن حاك��م عليه��ا، وكان هن��اك 
أف��راد من النوبة يعمل��ون بالجيش المصرى ف��ى مملكة طيبة.

2- التواصل االقتصادى :
 كانت مصر تصدر إلى ش��مال الس��ودان المصنوعات النحاس��ية واألس��لحة والمنسوجات، وتستورد 
البخ��ور والعطور ومواد التحنيط والكروم والزيوت وغيرها ، وكانت أس��وان إحدى مراكز التبادل 
التج��ارى ف��ى المنطقة ، كما تأثرت المنتج��ات النوبية ببعض الصناعات المصرية صناعة األقمش��ة 

واستعمال الخرز فى زخرفة المالبس وغيرها ...

احرص على التبادل التجارى مع 
دول االتحاد اإلفريقى.

            اأعلم 
أن النوبة تنقسم من العصر  

الفرعونى إلى جزئين األول 
المصرية  الحدود  داخل  مصرى   
واآلخر في السودان الشقيق ولذلك 
في  النوبيين  أن  نحدد  أن  يجب 
كل  ولهم  مصريين  مصر  جنوب 
الحقوق وعليهم كل الواجبات كأى 

مواطن مصرى.

جنود النوبة المصريون

النــوبـــة
  »اأر�ش الأمجاد«

أطلق  المصريون القدماء على سكان منطقة النوبة 
اسم "تاستيو" وسموا أرضهم " تاستى" بمعنى أرض 
أه��ل األق��واس؛ ألنهم امت��ازوا بمهارة اس��تعمالهم 
لألقواس والس��هام واش��تركوا كجن��ود فى الجيش 

المصر لمحاربة األعداء والدفاع عن الوطن.

 الحصون والقالع الحربية قديًما )مخطط 
لقلعة سمنة(

اقراأ واكت�ضف:

ما أهمية النوبة بالنسبة لمصر؟  -1

2-  ناقش مع زمالئك عبر مواقع التواصل 

االجتماعى »الفيس بوك« الدور 

الحضارى لمنطقة النوبة عبر التاريخ.
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امل�رصى مع اإفريقيا    

كما قام ملوك األسرة السادسة بإرسال بعثات تجارية يرأسها أحد كبار الموظفين ، ومن أشهر رؤساء 
البعثات فى هذا العهد »حرخوف« الذى يعد أعظم رحالة في الدولة القديمة.

3- التواصل الثقافى والفنى :
 تش��بعت النوبة وش��مال الس��ودان بعناص��ر ممي��زة للحضارة 
المصري��ة القديم��ة، مث��ل بناء المقاب��ر على ش��كل أهرامات 
صغيرة، وطريقة الدفن ورس��وم المقابر، وانتشار عادة التحلى 
باألق��راط المس��تديرة بالنس��بة للرج��ال، كم��ا أدخ��ل الفنان 
المص��رى تعديالت عل��ى الفخ��ار النوبى األحم��ر وأنتج منه 

أش��كااًل دقيقة للغاية، كما أس��هم فنانو مصر ف��ى بناء وتجميل 
معبد كوة، وكذلك معبد آمون الشهير بجبل البركل بالنوبة . 

4- التواصل االجتماعى والدينى :
 تغلغل��ت العناصر النوبية فى الحياة المصرية ، كما أصبحت 
هن��اك بعض األمي��رات من البي��ت المالك فى طيب��ة من أصل 
نوب��ي، وتأث��رت منطقة النوب��ة باألفكارالمصري��ة عن الحياة 
والموت والبعث والخلود، كما انتش��رت المعبودات المصرية 
مثل »آمون« »حتحور«، فى منطقة النوبة وش��مال الس��ودان، 
كما اعترف المصريون ببعض اآللهة النوبية وأدخلوها ضمن 
معبوداتهم التى ش��يدوا لها المعابد مثل » ددون« الذى عبد فى 
س��منة، و»خنوم« ال��ذى عبد فى قمنة، كذلك عبد سنوس��رت 
الثالث كإله للنوبة فى العهود التالية نظًرا لما قام به من جهود 

عظيمة فيها. 

كم��ا ظهرت بع��ض األس��ماء المصري��ة بين أصح��اب البيت 
المال��ك فى نبت��ة، وكان انتش��ار الكهنة المصريي��ن فى معابد 
النوبة وحتى منطقة الش��الل الرابع أثر كبير فى نش��ر الثقافة 

والعقائد المصرية.

إحدى المعابد فى شمال السودان

احرص على التعرف على لهجات 
منطقة النوبة ودورهم الحضارى 

وتواصل مع أبنائهم.

اإلله النوبى القديم » ددون« 

حتحور على أحد أعمدة معبد دندره 
»معبد فى منطقة النوبة«

اكت�ضف وا�ضتنتج:

استنتج من النص ما يبرز التواصل   -1

الحضارى بين مصر القديمة 

ومنطقة النوبة .

» حضارة كوش «
الس��ودان  وش��مال  النوب��ة  منطق��ة  ف��ى  ظه��رت 
به��ا  ش��يدت   ، مس��تقلة  موح��دة  دول��ة  وكان��ت 
العدي��د من المعابد على غ��رار المعابد المصرية، 
حت��ى   ، المصري��ة  المعب��ودات  به��ا  وانتش��رت 
أصبح��ت نبت��ه عاصمته��ا توأًم��ا لمدين��ة طيب��ة ، 
ا ثانًيا لمعبود الدولة الرس��مى »آمون رع«، . ومق��رًّ



70

الوحدة الثانية                      ح�سارة م�رص الفرعونية  2

ثانًيا : التواصل الحضارى بين مصر ووسط إفريقيا وبالد بونت 
)الصومال حالًيا(:

عرفت خيرات إفريقيا طريقها إلى العالم الخارجى عن طريق مصر، وخالل ذلك تغلغلت الحضارة 
المصري��ة القديم��ة إل��ى وس��ط 
إفريقي��ا وغيره��ا ، وق��د ارتبطت 
مصر بعالقات مع وس��ط إفريقيا 
وب��الد بون��ت... الح��ظ الش��كل  

لتتعرفها ...

فى عصر الدولة القديمة :
 يشير حجر بالرمو أن الملك »ساحورع« أرسل حملة إلى بالد بونت، 
وقد عادت ومعها مقادير كبيرة من البخور والذهب، كذلك ش��هدت 

األسرة السادسة رحالت متعددة إلى بالد بونت .

فى عصر الدولة الوسطى:
 نشطت البعثات والرحالت التجارية إلى تلك المناطق ،فقد استفاد 
»أمنمحات الثانى« من األمن والهدوء نتيجة نشاط والده »سنوسرت 
األول« فأرس��ل حملة إلى بالد بونت، وقام بتجديد المركز التجارى 

الذى أقيم فى كرما فى نهاية عصر الدولة القديمة.

فى عصر الدولة الحديثة : 
بلغت العالقات المصرية مع القارة اإلفريقية ذروتها ، عندما قامت 

الملكة » حتشبس��وت« ف��ى حوالى ع��ام 1495ق.م برحل��ة بحرية 
كب��رى إلى بالد بونت ، والتى يظهر تصويره��ا على جدران معبدها 
ف��ى الدير البح��ري، حيث تظهر الس��فن محملة بأخش��اب األبنوس 

والعاج وأشجار البخور.

كما كان هناك تشابه كبير بين اآلالت الموسيقية المصرية واآلالت 
الموس��يقية فى إفريقي��ا ، وضم مجمع اآللهة المصري��ة القديمة آلهة 
إفريقي��ة بحت��ة مث��ل ددون أمير البخ��ور، وبذلك كان��ت مصر هى 

المصدر الروحى واالقتصادى إلفريقيا فى كل العصور القديمة.

صورة  » أمنمحات الثانى «

الجنود يحملون الهدايا من 
بالد بونت

تعرف على قارتك اإلفريقية فأنت 
جزء أصيل منها

رحلة الملكة » حتشبسوت«  
على جدران معبدها فى الدير 

البحرى 

فى الدولة القديمة     فى الدولة الوسطى    فى الدولة الحديثة

التواصل الحضارى بوسط إفريقيا وبالد بونت 



71

واآلن عزيزى الطالب الحظ الخريطة التالية لتتعرف  رحلة » نخاو « حول إفريقيا ...

ازداد النش��اط التج��ارى المص��رى ف��ى إفريقي��ا فى عهد 
األس��رة السادس��ة والعش��رين، وكان الفرع��ون » ن��كاو 
الثان��ى« أبرز ملوكها فى تنش��يط تجارة مص��ر الخارجية 
عب��ر الط��رق البحري��ة والبرية، وق��ام ب��أول محاولة فى 
تاري��خ اإلنس��انية لل��دوران ح��ول إفريقي��ا حوالى عام 
600ق.م مستعيًنا بالبحارة الفينيقيين ، وقد بدأت من خليج 
السويس »األوديسا البحرية« وعادت السفن عن طريق 
مضيق جبل طارق واستغرقت الرحلة ثالث سنوات حول 
الش��اطئ اإلفريقى حتى عادوا من بوغاز جبل طارق إلى 
مص��ر محملين بجميع خيرات إفريقي��ا مما حصلوا عليه 

خريطة )20( رحلة » نكاو« حول إفريقيافى الموانئ التى مروا بها.

التواصل الحضارى اإلفريقى

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس.

قضية للمناقشة

مفاهيم الوحدة الثانية

معبودات  حملية   معبودات توجد داخل إقليم أو مدينة، يقدم هلا القرابني، وتبىن هلا املعابد، 
ويلتف حوهلا الناس.

معبودات  عامة  معبودات انترشت عبادهتا ىف كل أرجاء مرص مثل رع ىف عرص الدولة القدمية 
أوزوريس ىف الدولة الوسطى وآمون ىف الدولة احلديثة.

ىف  أنه  العتقاده  قربه؛  ىف  معه  توضع  التى  امليت  واحتياجات  وأثاث  أدوات  أثاث جنائزي  
حاجة إليها بعد البعث.

اخلشب؛  من  سلم  عىل  العامل  إليها  يرتقى  أعىل  من  فتحة  له  خمروطى  شكل  صوامع   
خيزنوا الغالل فيها وىف أسفل البناء باب تؤخذ منه الغالل وقت احلاجة.

أحد طرفيه  عند  بثقل  موزون  معلق  عمود طويل  من  يتكون   بسيطة؛  أداة  شادوف  
ومثبت به دلو عند الطرف اآلخر لرفع املياه األرايض الزراعية من املجرى املايئ.
النقش عىل  لظواهر طبيعية، واستخدمت  ىف  الصور  من  العديد  من  تتكون  كتابة هريوغليفية 

جدران املعابد واملقابر  وتسمى اخلط املقدس .  
الدينية  النصوص  كتابة  ىف  وتستخدم  اهلريوغليفية،  الكتابة  من  مبسط  نوع  كتابة هرياطيقية 

والتدوين عىل ورق الربدى وتسمى بخط رجال الدين. 
استخدام اللغة الدارجة ىف الكتابة ) العامية ( وتسمى الكتابة الشعبية؛ وظهرت  كتابة دميوطيقية 

ىف العرص املتأخر. 
إليها حروف دميوطيقية، واستخدمت بعد  مكتوبة بحروف إغريقية مضاًفا  كتابة قبطية 

انتشار املسيحية.   

التوا�سل احل�سارى    الدر�س ال�سابع          

امل�رصى مع اإفريقيا    
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املعيار الأول : تعرف الأحداث التاريخية وفًقا لت�سل�سها الزمنى :
حيدد اخلصائص الرئيسة حلضارة بالد العراق القديم وحضارة فينيقيا.	 
يتعرف مالمح احلياة املختلفة ىف حضارة بالد العراق القديم وحضارة فينيقيا.	 
يوضح التأثري املتبادل بني احلضارة املرصية الفرعونية وحضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا.	 

املعيار الثانى : حتليل عمليات البناء التاريخى :
حيلل تأثري العوامل اجلغرافية ىف تشكيل حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا.	 
يربط بني احلياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية ىف حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا .	 
يتنبأ بالنتائج التى ترتبت عىل بعض األحداث التارخيية املرتبطة بحضارىت بالد العراق القديم و فينيقيا.   	 

املعيار الثالث : تف�سري وحتليل الأحداث التاريخية :
حيلل النتائج التى ترتبت عىل قيام حضارة بالد العراق القديم وحضارة فينيقيا.	 
القديم و فينيقيا مدعامً 	  العراق  التارخيية ذات الصلة بحضارىت  بالد  يبدى رأيه حول بعض األحداث 

باألدلة التارخيية.
املعيار اخلام�س : حتليل الق�سايا التاريخية واتخاذ القرار:

حيلل عوامل قيام ونشأة حضارىت بالد العراق القديم و فينيقيا.	 
يستنتج الدروس املستفادة من حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا.	 

خي
اري

 الت
هم

 الف
ى :

لثان
ل ا

جا
امل

املعيار الأول:ترتيب الأحداث وال�سخ�سيات فى حقب تاريخية رئي�سية لتحديد وتف�سري العالقات بينها:
يرسم خريطة زمنية توضح أهم األحداث التارخيية ىف حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا من األقدم إىل 	 

األحدث.
املعيار الثالث:فهم مالمح التغري فى املجتمعات عرب الع�سور :

حيدد الطابع املميز حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا.	 
يتعرف  مظاهر احلضارة القدمية ىف بالد العراق القديم وفينيقيا .	 
يعطى أمثلة لدور الشعوب ىف نشأة حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا.	 

املعيار الرابع:تاأثري العلم والتكنولوجيا على الن�ساط الب�رشى:
يستنتج دور العلم والعلامء ىف قيام حضارة بالد العراق القديم وحضارة فينيقيا	 

املعيار اخلام�س: الهتمام بالقيم الروحية والأخالقية واليجابية عرب الع�سور املختلفة :
 يستخلص بعض القيم الروحية واألخالقية التى سادت حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا ويطبقها 	 

ىف مواقف حياتية.
يقتدى ببعض الشخصيات التارخيية املؤثرة ىف قيام حضارىت بالد العراق القديم وفينيقيا .	  72



دروس الوحدة:

املهارات املت�سمنة بالوحدة:
تحليل النصوص التاريخية .

قراءة الرسوم والنقوش .

استخدام األدلة التاريخية.

مهارات التفكير الناقد.

مهارات اتخاذ القرار.

الق�سايا املت�سمنة بالوحدة:
التربية من أجل المواطنة.

حسن استخدام الموارد.

التربية من أجل السالم.

التواصل الحضاري.

القانون الدولى اإلنسانى.

القيم املت�سمنة بالوحدة:
التسامح الديني.

احترام القوانين.

إتقان العمل.

األمانة واإلخالص.

األمن واألمان.

الدرس األول
حضارة بالد العراق القديم

الدرس الثانى
 حضارة فينيقيا في بالد الشام

الدرس الثانى
التواصل الحضاري المصري مع آسيا
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الوحدة الثالثة 
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حضارة  بالد العراق القديم الدر�س الأول

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يحدد الخصائص الرئيسة لحضارة بالد العراق القديم.	  

يفسر أسباب ازدهار حضارة بالد العراق القديم.	  

يحدد على خريطة زمنيةالعصور التاريخية المختلفة لبالد العراق 	  

القديم.

يحلل أهم المظاهر السياسية واالقتصادية واالجتماعية لحضارة 	  

بالد العراق القديم.

يستخلص الدروس المستفادة من سقوط دولة بابل الثانية.	  

يقدر دور حمورابى فى تطور نظام الحكم فى حضارة بالد العراق 	  

القديم.

يجمع معلومات تاريخية ذات الصلة بحضارة بالد العراق القديم .	  

يكتب تقريًرا عن أهم معلم حضارة بالد العراق القديم.	  

  يقدر دور حضارة بالد العراق القديم بالنسبة للحضارات األخرى.	

القضايا المتضمنة:

التواصل الحضارى.  -

القانون الدولى اإلنسانى.  -

حقوق اإلنسان  -

حقوق المرأة.  -

القيم المتضمنة :

احترام القانون.  -

التسامح الدينى.  -

اتقان العمل.  -

المهارات المتضمنة :

كتابة تقرير.  -

جمع معلومات تاريخية.  -

رسم خريطة زمنية.  -

-  مهارات اتخاذ القرار.



أعزائى الطالب.... 

  ظهرْت فى بالد العراق قديًما حضاراٌت ُكبرى منذ أقدِم العصوِر ال تقلُّ أهميًَّة عن الحضارة المصريِة 
القديمة...  هل تعِرُف لماذا؟

يرِجُع ذلك إلى َتش��اُبِه الظروِف بي��ن البلدين؛ فمصُر والعراُق بها األنه��اُر الجاريُة واألوديُة الخْصبُة 
ل الَحضارى  راَعِة واالستقراِر فضاًل عن الموِقَع المتمّيِز الذى ساعد على التواصُّ عْت على الزِّ التى شجَّ

وِل الُمجاورَة.    الحظ الخريطة التالية لتتعرف بالد العراق القديم. مع الدُّ

خريطة ) 9 ( حضارة بالد العراق القديم
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أوًلا  التاريخ القديم لبالد العراق القديم )بالد مابين النهرين(:
ُيطلُق اس��ُم بالد الع��راق القديم )ما بين النهرين( عل��ى األراضى الواقَعِة بين نه��رى ِدْجَلة والُفراَت، 
ماِل ، ويمتاُز بخصوَبِة التُّرَبِة وانتشار  وتتألُف من س��ْهٍل منبسٍط فى الجنوِب يرتفُع تدريجيًّا نحو الشَّ

الزراعة....  الحظ الخريطَة الزمنية التالية لتتعرَّفها:

 

ومن خالل الخريطة الزمنية السابقة نستنتج أن ..

تاري��خ بالد العراق القديمة ينقس��م إلى أربعة حقب تاريخية رئيس��ة متتالية، وأهمها )الس��ومريون 
واألكاديون والبابليون، واآلشوريون(.

استيالء اإلسكندر الدولة البابلية القديمة   
األكبر المقدونى 

على العراق  

330 ق.م 538 ق.م

الدولة البابلية الحديثة  

604 ق.م 1100 ق.م 2350 ق.م

الدولة السومرية 

1880 ق.م4000 ق.م

استيالء الفرس على العراق  الدولة اآلشورية الدولة األكادية 



أصدر مجموعة من 
القوانين ُعرفت باسمه

حفظ األمن 
والنظام

أعاد إعمار مدينة 
بابل ووسعها

بنى معبًدا لإلله 
مردوخ

1 - الدولة السومرية:
َل الش��عوِب التاريخيِة التى سكنْت بالَد العراق القديم،   كانوا أوَّ
حوال��ى س��نة 4000 ق.م، وأقاموا الُمدَن المزدِهَرَة مثل )س��ومر، 
أور، لجش( وكانوا بمثابِة ُدويالٍت مس��تقَلِة تمتعوا باالس��تقراِر 

واألمِن، ولكنهم تفرَّقوا نتيجَة الحروِب التى دارْت بينهم.

2 - الدولة األكادية:
قدموا من ِش��بِه الجزيرِة العربيِة واستقروا فى وسط العراق القديم  تقريًبا 
��َن ملكُهم )س��رجون األول( 2350 ق.م من  ف��ى ِظلِّ الس��ومريين، وقد تمكَّ
َتوحي��ِد العراق القدي��ِم فى مملكة متح��َدِة عاصمته��ا )أكاد( ، وبعد وفاته 
حك��م أربع حكام أقوياء ث��م ضعفِت الدولُة وانهارْت ث��م قامْت دولُة بابَل 

القديمة .

ة القديمة: 3 - الدولُة البابليَّ
س��كن البابلي��وَن في مدين��ة )بابل( ومن أش��هِر ملوكه��م )حمورابي( الذى 
امت��دْت دولت��ه حتى البحِر المتوس��ِط، الحِظ الش��كَل التالى لتتع��رََّف أهمَّ 

أعماله ..

وق��د أصدَر حمورابى مجموعًة م��ن القوانين بلغت 282 مادًة نقش��ْت على 
حج��ٍر ُصلٍب أعالُه صورٌة له، وهو يتلقى القواني��َن من إلِه الحكمِة والعْدل 

)الشمس(

حمورابى

الملك سرجون األول

من مبادئ قوانين حمورابى
السن بالسن والعين بالعين والنفس بالنفس.  ■

يقتل كل من يشهد زوًرا فى قضية جنائية .  ■

اإلعدام عقوبة لخطف األطفال.  ■

إذا أدت عملية جراحية إلى وفاة مريض قطعت يد الطبيب.  ■

إذا قام رجل بالسرقة وقبض عليه فإنه يعدم.  ■

إذا ضرب ولد أباه ، تقطع يده.  ■

إذا بنى بنَّاء بيًتا ثم انهار فُقِتل شخص يقيم فيه كان جزاء البنَّاء الموت.  ■

حمورابى يتلقى 
القوانين من اإلله

ح�ضارة بالد العراق القدمي و ح�ضارة فينيقيا 3 الوحدة الثالثة 

احرص على مناصرة الضعفاء 
والوقوف دائًما بجوارهم.

ناق�ش وتعلم

ماذا تستنتج من هذا النص؟

ما رأيك الشخصى فى مبادئ 

قوانين حمورابى؟

76

اعلم   

أن فى الوحدة القوة   

واالستقرار وفى التفرقة  

الضعف واالنهيار.

أعمال حمورابي



77

 الد�س الأول    ح�ضارة بالد العراق القدمي

4- الدولة األشورية:
 هاَجَر اآلش��وريوَن من ِش��به الجزيرِة العربيِة إلى األجزاِء الشمالية من 
نوا فى َعْهِد  ب��الِد العراق القديم، وكانت عاصمتُهم مدينُة )آش��ور( وتمكَّ
المل��ك )س��رجون الثاني( من َتكوي��ِن جيًش قوًي والس��يطرِة على بابَل، 
وكون��وا إمبراطوريًة عظيمًة امتدَّ نفوُذها إلى الش��اِم وِمْص��ر، ولكّنها لَم 

تُدْم طوياًل ...

ُف لماذا؟ عرِّ هل تَ

يرِج��ُع ذلك إلى سياس��ِة الُعن��ِف والتدميِر التى اتَّبعه��ا ملوُك هذه 
ى إلى سخِط الشعوِب فى البالِد التى سيطرو عليها،  ا أدَّ الدولة، ممَّ
فض��اًل ع��ن إهمالِهم لثرواِت الب��الِد؛ ولذلك قامْت هذه الش��عوُب 

بثوراٍت متكررٍَّة ضدهم ، أدت إلى انهياِر دولتهم .

ُة الحديثة: 5- الدولُة البابليَّ
 ُتعرُف هذه الدولُة بالكلدانية، وهى آخُر القبائِل التى هاجرْت َقبل 
اإلس��الِم من ِش��بِه الَجزيرِة الَعربيِة واس��تقرَّْت فى منطَقِة الفرات 

األوَسِط، واتخذوا من َمدينِة )بابل( عاصمَة َلهم .

سقوط بابل: 
َخَلَف نبوخذ نصر ملوٌك ِضعاٌف فسقطْت الدولُة البابليُة الثانية فى أيدى الُفْرس بقياَدِة ملكهم »كورش 
عام 538 ق.م« ثم جاء اإلس��كندُر المقدونى واس��توَلى على بابَل سنة 330 ق.م، وبعَد وفاِة اإلسكندِر 
حكمها الس��لوقيون ثم الرومان ثم عادت مرة آخرى للفرس، حتى تم الفتُح العربى اإلسالميُّ للعراِق 

سنة 632م ودخل العراق فى عهد جديد زاهر هو العهد اإلسالمى.

الملك سرجون الثاني

ناق�ش مع معلمك
 إن استخدام سياسة العنف والقتل 

واستغالل ثروات البالد لصالح 

الحكام يؤدى إلى سخط الشعوب 

ويولد الثورات.

- ناقش أثر استخدام سياسة العنف 

على المجتمع.

نبوخذ نصر الثاني

ُيعد أش��هر مل��وك الدولة الكلدانية وعرف عنه القوة والصالب��ة فى حكم البالد، وكان 
يتميز بكفاءته العس��كرية واإلدارية وفى عهده اتس��عت ح��دود الدولة، وامتدت من 
الخلي��ج العربى إلى الش��اطئ الش��رقى للبحر المتوس��ط وصارت امبراطورية واس��عة 

ضمت العراق وبالد الشام.

نبوخد نصر وعالقته باليهود فى فلسطين

ذهب الملك "نبوخذ نصر" إلى محاصرة يهوذا لعدم أدائها الجزية حتى اضطر الملك 
اليهودى إلى التس��ليم مع أمه وزوجاته وكل أهل بيته، ثم عاد التمرد ثانية فعاود نبوخذ 
نص��ر الهجوم عليهم ثم س��باهم وأخذ معه الملك اليهودى أس��يًرا إل��ى بابل ثم هدمت 

أورشليم . 
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 ثانًيا : حضارة بالد العراق القديم
تش��ابهت َحضارُة بالد الع��راق القديم ف�ى مظاهرها مع  الحضارِة المصريَّ��ِة القديمِة، وقد أثرت كلٌّ 

ْكَل التالى لتتعرََّف مظاهرِها المختلفة: منهما فى األْخرى منذ الِقَدم .. واآلن الحِظ الشَّ

1 - الحياة االقتصادية:
َتنقِس��ُم الحي��اة االقتصادي��ة فى ب��الد العراق القدي��م إلى ثالثة 

ْكَل لتتعرََّفها: مجاالت، الحِظ الشَّ

أ- الزراعة:
راعَة منذ أقدِم العصوِر؛ وذلك بس��بِب توافِر مي��اه َنْهرى ِدْجَلَة   َعرََف س��كاُن بالد الع��راق القديم الزِّ
ى وِحمايِة أراضيهم وزراَعِة المحاصيِل المْختلفِة؛ منها الحبوُب ]القمح  والفراِت؛ فاعتنوا بشؤون الرَّ

والشعير[ والَخْضراواُت والفاِكَهة.

كانت ِمْلكيَُّة األرِض فى العراق القديِم لألفراِد بخالِف الوْضع فى ِمصَر القديمة، حيث كان الِفرَعوُن 
ِة لألرْض. صاِحَب الملكيَِّة العامَّ

ناَعة: ب- الصِّ
ناعاِت الُمْختلَفِة  اُن بالد العراق القديم بالكثيِر من الصِّ  اشتهَر سكَّ
مثل: ِصناَعِة األدواِت الزراعيَِّة وِصناَعِة األس��لَحِة والَمْنسوجاِت 

والُحلى وأدواِت الزينِة والنِّجارَِة والِحداَدِة وغيرها. 

جاَرة: جـ- التِّ
ْغرى  ُة إلى بالِد الهْنِد وفارِس وآسيا الصُّ نش��طِت الرَّحالُت التِّجاريَّ

وبالِد الشاِم ومصر وعرفوا المكاييَل واألوزاَن .

ة: 2 - الحياُة السياسيُة والَعْسكريَّ
أ- ِنظاُم الُحْكم:

 تكون النظاُم السياس��يُّ من ُدويالٍت َصغيرٍة ُس��ميَّْت »دويالت المدن« لكلٍّ منها أسرٌة حاِكَمُة، وكان 
ًة واسِعًة. ويعتبُر المعبود حاكم المدينَة  الُحّكاُم َيطمعوَن فى األراضى المجاورة ليكونوا إمبراطوريَّ

الحقيقى والملُك هو وكيله فى حكم البالد.

مظاهر حضارة بالد العراق القديم

الحياة االجتماعية

الحياة الفكرية

الحياة الفنية الحياة الدينيةالحياة االقتصادية

الحياة السياسية والعسكرية

التجارةالصناعةالزراعة

الحياة 
االقتصادية

تاج من الذهب من العراق قديًما
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ب- الجيش:
 كانت الْخدمُة العسكريُة إلزاميًة أياَم الحْرِب ، حتى أتَى العهُد اآلشوريُّ فأصبحِت الجيوُش دائمة.

3- الحياة االجتماعية:
انقسم المجتمع فى بالد العراق القديم إلى ثالث طبقات الحظ الشكل التالى لتتعرفها:

ين وأصحاب الشأن. الطبقة العليا :  وتشمل أعوان الملك وِكبار رِجاِل الدولة ورجال الدِّ
فيَن وِصغاَر  بَقُة الوسطى:  وتشمُل الموظَّ الطَّ

ّناَع والتُّجاَر. ُضّباِط الَجيِش والُجنوَد والصُّ

الطبقة الدنيا: و تشمل أسرى الحرب أو من 
يستدينون واليستطيعون وفاء ديونهم بسبب الفقر 

أو ممن يجلبون ويباعون بعد اختطافهم من موطنهم 
األصلى )العبيد(.

��ا فيما يتعلَّ��ق بعاداِت وتقاليَد س��كان ب��الد العراق  أمَّ
ة واحترام كل منهم لآلخر.  القديم، فقد تميزوا باآلداب العامَّ

ينية: 4 - الحياُة الدِّ
َة  ين تأثيٌر َعميٌق فى َحياِة ُسّكاِن بالد العراق القديم ، واحتلَّ المعَبُد )الزاقورات( أهميًَّة خاصَّ  كان للدِّ

فى نفوِسهم. هل تعرُِف لماذا؟

ُج فيه الَمِلُك ، وتقاُم فيه الشعائُر الدينيُة. ألنَّه كان يتوَّ  -

جاّلُت والُعُقود . ويتعلَُّم فيه الناُس، وتوَدُع به السِّ  -

 الد�س الأول    ح�ضارة بالد العراق القدمي

ِة والَبراَعِة  »امتاَز الجيُش فى بالد العراق القديم بالقوَّ
قوا بذلك  فى القت��اِل والتطوِر فى َفنِّ الح��رِب فحقَّ
انتص��اراٍت َكثي��رٍة وأقام��وا إمبراطورياٍت واس��عًة« 

خاصة فى عهد ملوكها األقوياء.

فكر وا�ستنتج

حدد ثالث مهام أساسية يقوم   -1

بها الجيش الوطنى.

بُة على َتكويِن  ما النتائُج المترتِّ  -2

َجيِش وَطنيٍّ قويٍّ للبالد؟

الطبقة 
العليا 

بَقُة الوسطى الطَّ

الطبقة الدنيا

ناقش مع معلمك فكرة الطبقية فى المجتمع

من ن�سائِح الحكيِم العراقى 

ُع كلمة   عن احتراِم األخ األصغِر ألخيِه األكبِر »اس��مْع كلمة أخيَك األكبِر، كما َتس��مَ
أبيَك« »ال ُتْغِضْب َقْلَب أخِتَك الُكْبرى«.
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قصة الطوفان:
وقدم القرابين إلى اآللهة؛ فسرت منه ومنحته الخلود وصار إلًها مثلها.واستقرت السفينة على جبل وخرج ذلك الرجل الصالح هو وأسرته من السفينة غمر الماء اليابس واس��تمر الحال س��تة أي��ام وفى اليوم الس��ابع تقهقر الطوفان، ونصحه أن يصنع س��فينة يحمل فيها نماذج من األحياء، وما كاد يفعل ذلك حتى المشهور بحبه للبشر أسر إلى أحد الرجال الصالحين بما عقد اآللهة العزم عليه القضاء عليهم بتس��ليط طوفان عظيم، غير أن أحد اآللهة وهو )أيا( إله الحكمة ف��ى يوم م��ا غضبت اآللهة على البش��ر لكثرة م��ا يرتكبون من ذن��وب، فقررت 

ناق�ش وا�ستنتج
ما المعانى األخالقية التى تتضمنها هذه القصة؟  -

ما العالقة بين انتشار الظلم والفساد فى أى مجتمع وانهياره؟  -

 الحِظ الشكَل التالى وتعرََّف خصائِص الحياِة الدينيَِّة فى  بالد العراق القديم:

ة: 5- الحياُة الِفْكريَّ
أ- الكتابة:

��ا من الكتاَب��ِة ُعرِفْت باس��ِم   اخت��َرَع الس��ومريون َش��ْكاًل خاصًّ
ِة؛ ألن كل عالمة تشبه شكل المسمار وتكتب  الكتابِة المسماريَّ
بأق��الم من الخش��ب يضغ��ط بها على أل��واح من الطي��ن الطرى 

واستخدموها لتدوين الوثائق والسجالت.

ب- اآلداب:
اُن» بالِد ما بين النهرين« ُتراًثا زاخًرا من األدب الذى   َترك لنا ُسكَّ
َحوى ُنقوًش��ا تاريخيَّ��ًة ونصوًصا دينيًة وقصًصا وأس��اطيَر )قصة 

الطوفان(.

الكتابِة المسماريَِّة

معلومة اإثرائية
)چ��ورچ  األلمان��ى  العال��م  تمك��ن 

جروتفند( عام 1804 من فك حروف 

الكتابة المسمارية
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تمثال آشورى لثور مجنح 
برأس إنسان

تعدد المعبودات

حيث قدس سكاُن بالِد  العراق القديم 
الظواه��َر الطبيعيَة كالش��مس والقمِر، 
وكانت هناك معبودات محليٌَّة وأخرى 
ه��ا ) أنو( كبير  عام��ة للدولِة، ومن أهمِّ
المعبودات كان يمثِّل السماَء والمعبودة 

)عشتار( وهى ربة الحبِّ والَحْرب.

االعتقاُد فى البْعِث والخلوِد

اعتق��َد س��كاُن ب��الد العراق 
القديم ف��ى البع��ِث والخلوِد 
بعَد الم��وِت ؛ لذل��ك وضعوا 
راَب مع َموتاهم  الطعاَم والشَّ
إن كان��ِت الحي��اُة عندهم  و

بعَد الموِت غاِمَضًة.

خصائص الحياة الدينية
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جـ- العلوم:  َبَرَع العراقيون القدماء في العديد من العلوم كالحساب والفلك: حيث رَصدوا 
بِّ والهندَسة. النجوَم والكواكَب ووضعوا تقويًما شمسيًّا كاماًل، كذلك اهتموا بالطِّ

ة:        تمثلت الحياة الفنية فى: 6- الحياُة الفنيَّ

أ- الِعماَرة:
 َتنوَّعْت فنوُن الِعمارَِة ما بي��ن بناِء المدِن والَمعابِد والقصوِر، وقد 
َش��يََّد الَمِلُك »نبوخ��ذ نصر« حدائ��َق بابل المعلق��َة وهى إحدى 

هير.  بع، كذلك ُبرج بابَل الشَّ عجائِب الدنيا السَّ

ْحت: ب- النَّ
ق��ةِ والمهارَِة العاليِة، ومن   َتميَّز فن النحت بالدِّ
نماذج��ه الثي��ران المجنح��ة التى تص��ور ثوًرا 
ب��رأس إنس��ان وم��زودة باألجنحة بم��ا تقارب 
ش��كل أبواله��ول.رأس إنس��ان وجس��م أس��د 
وكذلك ص��ور الحيوانات كاألس��ود والثيران 

المصممة ببالطات القاشاني الملونة.

ْقش: ْسُم والنَّ جـ- الرَّ
 اهتمَّ سكاُن بالد العراق القديم بالرَّْسِم والنَّقِش 
وَتش��ييد  المعابِ��د  ُج��دران  عل��ى  والتصوي��ر 

الت وَنَقشوا عليها وقاِئَع انتصاراِتهم، ورحالِت الصيد. المسَّ

 الد�س الأول    ح�ضارة بالد العراق القدمي

رسم تكوين تخيلي لحدائق بابل المعلقة

»َبَرَع اآلشوريون فى فنِّ العمارة، فقد اهتمَّ الَمِلُك 
« »س��نخاريب« بتعميِر مدينة »نينوى«  اآلش��وريُّ
َب مدينَة بابَل  إحدى عواصم اآلشوريين بعد أن خرَّ

َم على أن يجعلها أجمَل من بابَل وأروع«. فصمَّ

ناق�ش وعبر

ماذا َتستنتُج من هذا النص؟  -

ما رأيك فيما قام به الملك   -

»سنخاريب«؟

إسود )بالقاشاني( على بوابة عشتار

احترام القانون

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة
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حضارة فينيقياالدر�س الثانى

  فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يحدد الخصائص الرئيسة لحضارة فينيقيا.	  

يفسر أسباب ازدهار حضارة فينيقيا.	  

يحدد على خريطة أهم المدن الفينيقية.	  

يحلل أهم المظاهر السياسية واالقتصادية واالجتماعية لحضارة 	  

فينيقيا.

يفسر اهتمام الفينيقيين بالتوسع البحرى.	  

يستنتج تأثير العوامل الجغرافية فى تشكيل حضارة فينيقيا.	  

يبدى رأيه حول بعض األحداث التاريخية التى تربط الحضارة 	  

المصرية بحضارة فينيقيا.

يبحث عن معلومات تاريخية ذات صلة بحضارة فينيقيا.	  

يصمم ألبوم صور ألهم معالم حضارة فينيقيا.	  

يعتز بما قدمته حضارة فينيقيا بالنسبة للحضارات األخرى.	  

القضايا المتضمنة:

حسن استخدام الموارد وتنميتها .  -

التواصل الحضارى.  -

القيم المتضمنة :

إتقان العمل..  -

األمانة واإلخالص.  -

األمن واألمان.  -

المهارات المتضمنة :

مهارات البحث التاريخي.  -

تحليل النصوص التاريخية.  -

تصميم ألبوم صور.  -



عزيزى الطالب ...

قام��ت فى بالد الش��ام حضارات عظيمة منذ أقدم الس��نين، وتميزت بموقعه��ا الجغرافى وكانت مهًدا 
للديانة اليهودية و المس��يحية، ولعبت دوًرا بارًزا فى نش��ر الديانة اإلس��المية وق��د قام فيها منذ فجر 
التاري��خ مجموعة من الحض��ارات منها الحضارة اآلرامية والعموري��ة القديمة والفينيقية حيث كان 

الفينيقيون أول من استقروا على الشريط الساحلى لسوريا وساحل فلسطين ولبنان اآلن.

واآلن تعال نتعرف نموذج من هذة الحضارات و هى الحضارة الفينيقية الحظ الخريطة التى أمامُك 
تعرف موقعها وأهم مدنها...

نس��تنتج من الخريطة أن أش��هر المدن الفينيقية  )صيدا - وصور - 
وجبيل - وبعلبك - وأوغاريت - وبيروت - وعكا - وحيفا(

تعال معنا نستعرض بعض هذه المدن بشىٍء من التفصيل:

مدينة صيدا  
أقيمت على لسان ممتد في الماء 
وتحي��ط بها عدة ج��زر صغيرة، 
وقد احتلت ه��ذه المدينة مركز 
الزعام��ة بي��ن الم��دن الفينيقي��ة 

األخرى

خريطة )10( موقع الحضارة الفينيقية وأهم مدنها ببالد الشام
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                اعلم  
أن فينيقيا تعنى األرض

 الحمراء اللون، ثم أطلق
 عليها األغريق اسم )فينكس( 

 أى الشعب األحمر اللون نسبة إلى 
استخرجوها  التى  الحمراء  الصبغة 
التى  البحرية  الحيوانات  من 
واشتهروا  سواحلهم،  قرب  تعيش 
المنسوجات،  صبغ  فى  باستخدامها 
لفظ  اشتق  )فينكس(  كلمة  ومن 

فينيقيا. مدينة صيدا



84

3

مدينة صور  
تول��ت زعامة الم��دن الفينيقية بع��د صيدا، وكان يحي��ط بها صوٌر 

عظيم أكسبها مناعة ضد الغزاة.

مدينة جبيل
من أقدم المدن الفينيقية وأوثقها صلة بمصر القديمة، حيث عثر بها على كثير من التماثيل المصرية 
القديمة، وعلى أحجار عليها أس��ماء فراعنة مصريين وعثر فيها على أقدم أبجدية في الوطن العربى 

القديم

مدينة أوغاريث )رأس الشمرا الحالية(  
ا، إذ كانت ميناء يمتلئ بالبضائع التى تصدر  نالت ش��هرة عظيمة فى الفن والعمران، وتقدمت تجاريًّ

إلى كل الجهات.

الفينيقيون وتوسعهم البحرى
كان لوجود الفينيقيين على س��احل محدد تحيط به الجبال من الش��رق أث��ر واضح فى توجههم نحو 

البحر طلًبا للرزق، وقد ساعدتهم على ذلك مجموعة من المقومات تتمثل فيما يلى. 

■   كثرة التعاريج الساحلية المهيئة لنشأة المواني. ■  توافر األخشاب الصالحة لبناء السفن. 
موقع البالد المتوسط بين الشرق والغرب.  ■

وقد ازدهرت العديد من المستوطنات الفينيقية فى حوض البحر المتوسط. وأهمها "قرطاجة" الحظ 
الخريطة التالية لتتعرفها ...

قرطاجة: أسسها الفينيقيون بالقرب من مدينة تونس الحالية، وقد أخذت 
ف��ى التقدم واالزدهار حتى أصبحت تنافس الم��دن الفينيقية فى التجارة 

والنشاط البحرى

 واآلن تعال لنتعرف مظاهر الحضارة فى فينيقيا.

ح�ضارة بالد العراق القدمي و ح�ضارة فينيقيا الوحدة الثالثة  

خريطة )11( قرطاجة والمدن الفينيقية

قرطاجة

مدينة صور
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أواًل : الحياة السياسية 
كان��ت المدن الفينيقية الش��رقية من الناحية السياس��ية مس��تقلة ع��ن بعضها البع��ض، كل منها تهتم 
بمصالحها الذاتية المباش��رة، وكان التنافس س��ائًدا بينها، ولذلك لم يس��تطع الفينيقيون الش��رقيون أن 

يشكلوا وحدة سياسية واحدة. وكانوا يفضلون األمان واالستقرار السياسى.

وم��ن هنا كان نظ��ام الحكم عند الفينيقيين ش��به ديمقراطيًّا ف��كان لكل مدينة حكوم��ة خاصة بها 
يترأسها:

 حاكم أو ملك: يحكمها بالوراثة وكانت س��لطته مقيدة، إذ يس��اعده فى إدارة الحكم كل من:
)مجلس شيوخ(  وهم هيئة من المشرعين.

)مجلس النواب(  وهم من طبقة األغنياء.
الكهنة:  وهم رجال الدين الذين كان لهم دور فى إدارة دفة الحكم.

وقد عرفت بعض المدن الفينيقية النظام الجمهورى وخاصة مدينة قرطاجة التى اعتمدت هذا النظام 
منذ نشأتها، واستمرت عليه حتى سقطت على يد الرومان.

وفى القرن الس��ادس قبل المي��الد حاول الملك البابلى» نبوخذ نصر الثان��ى« احتالل فينيقيا، غير أن 
أسوارها المنيعة منعته من ذلك، ثم قام اإلسكندر األكبر باحتاللها عام 332ق.م. ، وبعد ثالثة قرون 
خضعت المدن الفينيقية لسيطرة الرومان، ثم دخلتها الجيوش اإلسالمية وفتحتها دون مقاومة تذكر 

عام 634م. 

ثانًيا:  الحياة االقتصادية:
اهتم الفينيقيون بوجه عام اهتماًما كبيًرا بالنواحى االقتصادية 

التى تتواكب مع بيئتهم الطبيعية .

الزراعة وتربية الحيوان
اهت��م الفينيقي��ون بزراع��ة األرض المتاحة لهم واس��تغلوا كل 

المس��احات التى يمكن زراعتها، واستطاعوا تحويل سفوح جبال لبنان 
إلى مصاطب صالحة للزراعة، كما اهتموا بزراعة الحبوب فى السهول، 
واألش��جار كالنخيل والعنب والزيتون وأدخلوا شجر الرمان إلى شمال 

إفريقيا، وربوا األبقار واألغنام والماعز كما اشتغلوا بالصيد .

الصناعة
تفوق الفينينقيون فى كثير من الصناعات ومن أهمها:

صناعة الغزل والنسيج   من أمثلتها الصوف والحرير والقطن 
والكتان.

صناعة الثياب المزخرفة   من مادة حمراء من أجسام بعض 
القواقع التى تعيش فى البحر .

الصناعات الزجاجية  التى عرفوها من مصر وسرعان ما تفوقوا فيها .
صناعة الفخار  والتى تميزت بالدقة واالنسجام وحسن الذوق.

 منحوتة لسفينة فينيقيا 

 تماثيل صغيرة من الفخار )فن 
فينيقى من قرطاجة(

الزراعة حول نهر الخابور
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الصناعات المعدنية  اس��تخدموا النحاس والبرون��ز والحديد والذهب 
والفضة فى صناعة األسلحة.

  صناعة أدوات الزينة                 اآلالت الموسيقية.

التجارة 
نهض الفنيقيون بالتجارة نهضة كبيرة حتى سيطروا على تجارة العالم البحرية آنذاك، وكانت التجارة 
هى المورد األساس��ى عندهم ، وأقيمت موانيهم عند الرؤوس الداخلية فى البحر، حيث تأثر س��كان 
الم��دن الفينيقي��ة بطبيعية موقعهم فأفادوا كثي��ًرا من النقل التجارى بين ال��دول الكبرى القديمة مثل 

مصر وبالد ما بين النهرين وبالد اليونان.

وق��د تخصص س��كان الم��دن الداخلية فى النق��ل البرى، واحتك��روا القوافل التجاري��ة التى جلبت 
المنتجات اآلسيوية واإلفريقية المختلفة إلى البحر األبيض المتوسط.

أما س��كان المدن الس��احلية فقد اتخذوا طريق النقل البحرى مجااًل 
لنشاطهم التجارى.

وتوج��د فى قرطاجة أيًضا موانئ ال تزال أطاللها القديمة قائمة، وكان 
هناك مرسى حربى ومرسى داخلى آخر.

ولم يقتصر الفينيقيون فى تجارتهم على تصدير المواد الخام مثل األخشاب من جبل لبنان، أو المعادن 
م��ن أقصى الغرب، أو أصباغهم األرجوانية المش��هورة ولكنهم تاجروا أيض��ا فيما كانوا يصنعون من 

منسوجات دقيقة وأواٍن ومصنوعات معدنية ومصنوعات من مواد خام أخرى.

ثالًثا: الحياة الدينية:
تتمثل خصائص الديانة الفينيقية فيما يلي:

■  تقديس قوى الخصب والنماء. عبادة الظواهر الطبيعية.   ■

تصوير تلك الظواهر واألشياء فى هيئة معبودات ذات صفة بشرية.  ■

وكان من أهم المعبودات عند الفينيقين:

المعب�ود إيل :  عل��ى رأس المعبودات الفينيقية وه��و صاحب الكلمة 
األولى و األخيرة فى شئون البشر الدينية.

المعبود "بعل" :  رب الخصب والنماء الذى أصلح األرض.
المعب�ودة "عش�تار"  ربة الخصب والنم��اء وزوجة اإلل��ه بعل وكانت 

تشاركه فى جميع أعماله.

المعبود أدونيس )أذون(:   وهو يمثل القوة المتجددة فى الش��مس بعد 
هزيمة الشتاء.

ح�ضارة بالد العراق القدمي و ح�ضارة فينيقيا الوحدة الثالثة  

اعلم

أن الفينيقيون هم أول أمة 
بحرية فى التاريخ.

المعبود بعل  المعبود إيل  

اإللهه "عشتار

درع حربى 
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المعابد 
اهت��م الفينيقي��ون ببناء الكثير م��ن المعابد للمعب��ودات الخاصة 
بهم، وكان بناء المعابد بسيًطا فى بداية األمر، لكن بمرور الزمن 

تطور بناؤها لتصبح غاية فى الفن وروعة فى البناء

 رابًعا: الحياة االجتماعية:

الحظ الشكل المقابل لتتعرف 

طبقات المجتمع الفينيقي.

خامًسا : الحياة الثقافية : 
نشأة الكتابة واختراع الحروف الهجائية.

لقد دعت الحاجة الفنيقيين إلى ابتكار وس��يلة س��ريعة لتسجيل ما 
يبيعونه وما يشترونه فى سجالتهم، فاخترعوا حروًفا أبجدية مكونة 
من اثنين وعش��رين حرًفا اقتبس��وها من الكتابة المصرية القديمة، 

وكانت أول أبجدية عرفها العالم في القرن الرابع عشر ق.م.

وأخذ اإلغري��ق األبجدية عن الفينيقيين بع��د أن عدلوا فيها، ثم 
أورثوها للرومان الذين نشروها فى بقية األقطار األوربية، ومنها 

خرجت األبجدية األوربية الحديثة.

والشك أن اكتشاف األبجدية الفينيقية كان له الفضل األكبر فى 
نشر الوعى والثقافة والحضارة فى شتى أرجاء العالم .

سادًسا : الحياة الفنية :
1- العمارة :

برع الفينيقيون فى فن العمارة وزخرفتها، وكانت القالع والحصون واألسوار الفينيقية أعظم ما عرفه 
العال��م القدي��م، كما برعوا ف��ى إقامة القصور، وقد عثر ف��ى مدينة أوغاريث عل��ى بقايا قصر ضخم 
زين��ت أعمدته بالفضة، وتدل بقايا المعابد فى فينيقيا على مدى تمكن المهندس��ين من فنهم وقدرتهم 

على استخدم كتل ضخمة من األحجار.

2- الفنون :

معبد إكنوم الفينيقى بلبنان

            اعلم   
أن الكتابة الهيروغليفية

 من أقدم الكتابات  

الفينيقية  الكتابة  بينما  التصويرية،   

فيها  اإلنسان  استخدم  كتابة  أول 

الحروف.

صورة لألبجدية الفينيقية

الطبقة العليا
تشمل  الوزير والنبالء 

وكبار الكهنة و التجار األغنياء 

بَقُة الوسطى الطَّ
 تشمل أصحاب المهن والصناعات والمُوظفيَن 

الطبقة الدنيا
 تشمل الخدم والعبيد
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تف��وق الفينيقي��ون فى فن النق��ش والنحت ويبدو 
ه��ذا واضًحا  فيم��ا عثر علي��ه من توابي��ت رائعة 

النقوش .

كم��ا أتقن��وا ف��ن صناعة الُحل��ى، فصنع��وا العقود 
والخواتم واألقراط واألساور من الذهب والفضة 

واألحجار الثمينة .

تابوت من مدينة جبيل

استثمار الموارد فى التنمية االقتصادية

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة
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التواصل الحضارى المصرى مع آسيا
" التواصل  اآلسيوى"

الدر�س الثالث

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يستنتج من الخريطة معابر التواصل الحضارى نحو قارة آسيا .	  

يستنتج عالقة مصر بحضارتى بالد العراق القديم وفينيقيا.	  

يقدر دور المصريين القدماء فى نشر الحضارة المصرية القديمة فى 	  

قارة آسيا.

يعتز بدور المصريين القدماء فى حماية أمن مصر القومي.	  

يستنتج فضل مصر على حضارات الشرق القديم.	  

يقدر أهمية التعاون بين الشعوب .	  

يفسر فضل مصر على حضارات بالد العراق القديم وفينيقيا.	  

   يفسر التواصل الحضارى بين مصر وحضارة فينيقيا باستخدام 	

الرسوم والنقوش.

يبرهن باألدلة على وجود تواصل حضارى بين مصر وحضارات آسيا.	  

القضايا المتضمنة:

التواصل الحضارى العربى األسيوى.  -

التفاهم الدولى.  -

القيم المتضمنة :

االعتزاز بالتراث الحضارى .  -

التسامح الدينى.  -

التعاون بين الشعوب.  -

المهارات المتضمنة :

كتابة مقالة تاريخية.  -

استخدام األدلة والحجج التاريخية.  -

قراءة وتحليل الرسوم والنقوش.  -
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عزيزى الطالب  ... 

  لق��د عاص��رت حضارتنا المصري��ة القديمة بعض حضارات قام��ت فى بالد الش��رق األدنى القديم، 
ومنهاحض��ارة ب��الد الع��راق القديم، وحضارة فينيقيا )س��وريا(،  تل��ك الحضارات تأث��رت بالحضارة 

المصرية القديمة فى كل مظاهرها ، وأثرت أيًضا فى الحضارة المصرية فى بعض مظاهرها... 

الحظ الخريطة التالية؛ لتتعرف على معابر التواصل الحضارى نحو قارة آسيا ...

نس��تنتج من خالل الخريطة أن معابر التواصل 
الحضارى نحو قارة آسيا تتمثل فيما يلى :

1- طريق شبه جزيرة سيناء.
2- طريق ساحل البحر المتوسط. 

3- طريق ساحل البحر األحمر.

واآلن تع��ال نتع��رف  التواص��ل الحض��ارى بين 
مصر بالد العراق القديم ...

أوًلا: مصر والتواصل الحضارى 
مع بالد العراق القديم :

اتصل��ت مصر ببالد العراق القديم منذ أقدم العصور، وكان هناك 
تش��ابه كبير فى مظاهر الحضارة ف��ى كال البلدين..... واآلن تعالوا نتعرف نم��اذج من هذا  التواصل 

الحضارى 

التواصل السياسى والعسكرى :
 امت��دت الفتوحات المصرية إلى بالد العراق القدي��م فى عهد "تحتمس الثالث" ، وفى أواخر الدولة 
الحديثة اس��تولى ملك آش��ور عليها لفترة قصيرة، حتى نجح الملك "أبسماتيك" األول مؤسس األسرة 

السادسة والعشرين فى طرد اآلشوريين من مصر.

احرص على التواصل الحضارى مع 
اخوانك وأصدقائك العرب فأنت 

جزء أصيل منها.

خريطة )21( معابر التواصل الحضارى نحو قارة آسيا

مصاهرة سياسية
بع��د انته��اء معركة ق��ادش وتوقي��ع اتفاقية الس��الم بين 
الملك "رمسيس الثانى" وملك خيتا فى األناضول )أسيا 
الصغ��رى(، تب��ع ذلك وج��ود مصاهرة سياس��ية بينهما، 
حيث تزوج الملك "رمس��يس الثانى" م��ن ابنة الملك، 
وس��كنت الع��روس ف��ى مدينة "ب��ر رمس��يس" وجعل 
الملك "رمس��يس الثانى"  اإللهة عش��تار إلهة من ضمن 
اآللهة التى عبدت فى مدينة "بررمس��يس" ألنها كانت 

إلهة تعبد فى خيتا.  

اقراأ وتعلم

1 - لماذا حرص رمسيس الثانى على 

الزواج من ابنة الملك الحيثى؟

2 - ما النتائج التى ترتبت على هذا الزواج؟

3 - فى رأيك، هل توافق على فكرة 

المصاهرة السياسية التى قام بها 

رمسيس الثانى؟ لماذا؟
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امل�رصى مع اآ�ضيا    

التواصل االقتصادى :
 كان��ت هناك عالقات تجارية بين مص��ر وبالد العراق القديم، ويدل 
عل��ى ذل��ك األختام األس��طوانية األربع��ة التى عث��ر عليها ف��ى جرزة 
بمحافظة الجيزة ، وفى نجع الدير بمحافظة س��وهاج،والتى تنتمى إلى 

حضارتى الوركاء و جمدة نصر فى العراق القديم.

التواصل الثقافى والفنى:
أخ��ذت ب��الد العراق القديم ع��ن مصر نظام الهرم الم��درج فى بناء معابدها، كم��ا أخذت مصر عن 
ب��الد العراق القديم فن رس��م الحيوانات المجنحة،واس��تخدام األختام مثل الخت��م الملكى للفرعون 

"حورمحب" األسرة التاسعة عشر.

التواصل االجتماعى والدينى : 
تأثرت بالد العراق القديم بأف��كار المصريين ومعتقداتهم خاصة 
فكرة االعتقاد فى البعث والحياة بعد الموت، كذلك انتقلت عبادة 
"عش��تار" من بالد العراق القديم إلى مصر زمن الملك "رمس��يس 

الثانى " فى عهد الدولة الحديثة.

ثانًيا: التواصل الحضارى بين مصر وفينيقيا
كان الفينيقيون أول أمة بحرية فى التاريخ، وقد سكنوا المنطقة 
الساحلية ش��رق البحر األبيض المتوسط )لبنان وسورية حالًيا( 
واحتل��وا رأس المثلث الحضارى الذى يتكون ضلعه األيمن من 
بالد العراق القديم وضلعه األيس��ر من بالد النيل وقاعدته ش��به 
الجزي��رة العربية، ومن ه��ذا المثلث خرجت حضارة إنس��انية 
أش��عت بنورها على العالم. وموقع فينيقيا المتوس��ط بين الشرق 
والغ��رب جعلها جس��ًرا لنقل التأثيرات الثقافي��ة للحضارات فى 
العص��ور القديمة والقيام بدور الوس��اطة التجارية بين الش��رق 

والغرب. 

الختم الملكى للفرعون "حورمحب

صورة توضح أن تصميم زاقورة بالد العراق القديم تشبه الهرم المدرج فى مصر

هرم الملك زوسر المدرجمعبد زاقورة بالد العراق القديم

احرص على التسامح الدينى.

ر(
ل)مص

الني
ى 

واد

بالد فينيقيا

بالد  العراق القديم

شبه الجزيرة العربية 
)اليمن(
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التواصل السياسى والعسكرى : 
ق��ام المصري��ون القدم��اء بالعديد م��ن الحمالت العس��كرية إلى 
س��وريا ولبنان للس��يطرة عليها، وجعلها وح��دة واحدة تمثل خط 
الدف��اع األول عن الحدود المصرية ، وأنش��أوا العديد من القالع 
والحصون الحربية بها، كما اش��ترك الفينيقيون مع الملك تحتمس 
الثالث  فى معركة مجدو للقضاء على أعدائه، وهكذا كانت مصر 

عبر التاريخ حامية للدول العربية فى مواجهة كل المغتصبين.

وفى عهد الملك إخناتون الذى ركز كل اهتمامه على نشر الدعوة 
الدينية وترك الش��ئون الس��ورية حتى وصل نف��وذ مصر هناك إلى 

الضياع تقريًبا.

إال أن الملك رمس��يس الثانى فى األس��رة التاس��عة عش��ر المصرية قد أخذ على عاتقه تعزيز النفوذ 
المصرى فى س��وريا وبعد المعاهدة التى عقدها الملك "رمس��يس الثانى" مع الحيثيين  ظلت المدن 

الفينيقية تحت الس��يطرة المصرية، وتدعم��ت الصالت التجارية 
بين مصر وفينيقيا.

التواصل االقتصادى :
 كانت مصر حريصة على فتح أسواق لبيع منتجاتها واستيراد خشب األرز من فينيقيا الذى استخدم 
فى مقابر الملوك وصناعة الس��فن ، ويش��ير »حجر بالرمو« إلى أن الملك "س��نفرو" مؤسس األسرة 

الرابعة قد أرس��ل أسطواًل بحريًّا مكونًا من أربعين سفينة إلحضار 
كتل من خش��ب األرز من لبنان، كم��ا زادت العالقات التجارية 
بي��ن مصر وفينيقيا، خاصة فى عهد الدولة الحديثة، كما اس��تعان 
الملك "نكاو" ببحارة فينيقيين للدوران حول إفريقيا الكتش��اف 

أسواق جديدة ، واستمرت الرحلة حوالى ثالث سنوات.

استغاثة أمير
أرسل أمير جبيل إلى الملك " أمنحتب الرابع ")إخناتون( 
يطلب منه أن يرس��ل إليه بجي��ش مصرى؛ ليعيد المدينة 
للنف��وذ المص��رى بع��د أن س��يطر عليها األع��داء قائال: 
" فلينص��ت المل��ك م��والى إل��ى كلمات خادم��ه ولتأت 
العربات ورماة األق��واس؛ لتحمى مدينة الملك موالى ، 

ومدينة خادمه ، حتى يحضر الملك بنفسه".

اكت�سف وافهم

استخرج من النص مايدل على   -1

الوجود المصرى فى سوريا.

بما تصف الوجود المصرى فى   -2

تلك المناطق ؟ وما الهدف منه ؟

احرص على الدفاع عن أمن مصر 
القومى.

مركب الشمس

           اعلم 
أن قيام المصرى القديم

بالسيطرة على المناطق 

هو  منها  الهدف  كان  المجاورة 
القومى  األمن  على  المحافظة 
ثروات  استغالل  وليس  المصرى، 

تلك البالد األخرى. 
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التواصل الثقافى والفنى :
كانت جبيل بمثابة منطقة مصرية يس��كن بها جالية مصرية من 
التج��ار تمكنت من نش��ر الثقافة المصرية هن��اك، وكان الحكام 
يكتب��ون أس��ماءهم بالهيروغليفي��ة المصرية واتخذوا ش��عاًرا ذا 
طابع مص��رى إلمارتهم، كما عث��ر فى بيروت عل��ى تمثال صغير 

ألبى الهول وعديد من المسالت المصرية.

كذلك فإن قصة س��نوهى تلقى الضوء على الفترة التى مات فيه��ا الملك أمنمحات األول وتولى الملك 
سنوس��رت األول الحكم، حيث تصور هذه القصة الحياة فى بالد س��وريا، حيث تصور لحياة البدو 

وخشونة طباعهم .

التواصل االجتماعى والدينى :
 تأثر الفينقي��ون بأفكار المصريي��ن ومعتقداتهم 
ظه��ر ذلك فى ع��ادات الدفن عن��د الفينيقيين من 
وض��ع الطعام والش��راب مع المتوفَّ��ى على وجود 
فك��رة االعتقاد فى البع��ث والحياة بع��د الموت، 
وهى الفكرة التى أخذوها عن المصريين القدماء، 
ر الفينيقيون الكفاح بين الخير والشر  كذلك صوَّ
فى قصة اإلله " بعل" إل��ه الخير عدو إله الموت، 
وه��ى تش��به قصة "إيزي��س وأوزوريس وس��ت 

المصرية".

معبد رشف وبه مسالت مصرية

احرص على فعل الخير و تجنب 
الشر.

اإلله بعل إله 
الخير

إيزيس وأوزوريس و ست

التوا�ضل احل�ضارى    الد�س الثالث  

امل�رصى مع اآ�ضيا    

التواصل الحضارى العربى األسيوى

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة
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مفاهيم الوحدة الثالثة

من  مكونة  وهى   ، التجارية  معامالهتم  لتسهيل  الفينيقيون؛  اخرتعها  حروف  حروف هجائية 
اثنني وعرشين حرًفا اقتبسوها من الكتابة املرصية القدمية .

معبد يتوج فيه امللك، وتقام به الشعائر الدينية، ويتعلم به األفراد وحيفظ به   زاقورة 
السجالت والعقود .



حضارة اليونان وحضارة الرومان
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املعيار األول: تعرف األحداث التارخيية وفقا لتسلسلها الزمىن.
حيدد اخلصائص الرئيسة للحضارتني اليونانية والرومانية القدمية.•  
  يتعرف مالمح احلياة املختلفة ىف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية.•

يصف أهم األحداث التارخيية املرتبطة باحلضارة اليونانية والرومانية وفقا لتسلسلها الزمىن.•  
حيدد دور بعض الشخصيات التارخيية التى سامهت ىف بناء احلضارة اليونانية والرومانية.•  

املعيار الثاىن : حتليل عمليات البناء التارخيى :
حيلل تأثري العوامل اجلغرافية ىف تشكيل احلضارة اليونانية والرومانية القدمية.•  
يفرس املادة التارخيية املتضمنة ىف اخلرائط واألشكال املرتبطة باحلضارة اليونانية والرومانية.•  
يربط بني احلياة االقتصادية والسياسية واالجتامعية ىف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية•  

املعيار الثالث : تفسري وحتليل األحداث التارخيية :
  يفرس أسباب قيام بعض الدول وعوامل سقوط دول أخرى ىف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية.•
يبدى رأيه حول بعض األحداث التارخيية ذات الصلة باحلضارة اليونانية والرومانية القدمية  •  

مدعام، باالدلة التارخيية.  
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املعيار األول:ترتيب األحداث والشخصيات ىف حقب تارخيية رئيسية لتحديد وتفسري العالقات بينها:
يرسم خريطة زمنية توضح أهم األحداث التارخيية  اليونانية والرومانية من األقدم إىل األحدث.•  

املعيار الثالث:فهم مالمح التغري ىف املجتمعات عرب العصور :
حيدد الطابع املميز للحضارة اليونانية والرومانية القدمية.•  
يفرس املظاهر والتغريات )السياسية واالقتصادية واالجتامعية والفكرية والثقافية املرتبطة  •  

باحلضارة اليونانية والرومانية القدمية.  

املعيار اخلامس: االهتامم بالقيم الروحية واألخالقية واإلجيابية عرب العصور املختلفة :
يستخلص بعض القيم الروحية واألخالقية التى سادت احلضارة اليونانية والرومانية ويطبقها ىف  •  

مواقف حياتية.  
يقدر عظمة الله ىف توافر املقومات الطبيعية التى ساعدت عىل قيام احلضارة اليونانية والرومانية.•  
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دروس الوحدة:
الدرس األول

الحضارة اليونانية " اإلغريقية 
رائدة الفكر والثقافة الغربية

الدرس الرابع
 مصر تحت حكم الرومان

الدرس الخامس
التواصل الحضارى المصري مع أوربا

الدرس الثالث
الحضارة الرومانية

الدرس الثاني
مصر تحت حكم البطالمة

املهارات املت�ضمنة بالوحدة:
تحليل النصوص التاريخية.

ترتيب األحداث التاريخية .

مهارات التفكير الناقد.

مهارات اتخاذ القرار.

تحليل الرسوم والنقوش.

الق�ضايا املت�ضمنة بالوحدة:
التربية من أجل المواطنة

التواصل الحضارى .

الوعي األثري.

الديمقراطية.

الوحدة الوطنية.

القيم املت�ضمنة بالوحدة:
التعايش مع اآلخر .

التسامح الديني.

تقدير العلم والعلماء.

االنتماء.

احترام العمل.

الوحدة الرابعة
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احلياة    الدر�س االول  

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يتعرف نشأة الحضارة اليونانية.•  

يتتبع تطور الحضارة اليونانية.•  

يرسم خريطة زمنية ألهم األحداث التاريخية للحضارة اليونانية.•  

يقارن بين النظام السياسى فى كل من إسبرطة وأثينا.•  

يحدد أهم مظاهر الحضارة اليونانية.•  

  يقدر دور بعض الشخصيات التاريخية فى تطور الحضارة اليونانية.•

يبحث عن معلومات تاريخية ذات صلة بالحضارة من اإلنترنت.•  

  يحدد الطابع المميز للحضارة اليونانية.•

يستخلص أهم القيم األخالقية التى سادت الحضارة اليونانية. •   

القضايا المتضمنة:

التربية من أجل المواطنة.  -

التواصل الحضاري.  -

الديمقراطية.  -

القيم المتضمنة :

تقدير العلم والعلماء.  -

التسامح الديني.  -

احترام العمل  -

المهارات المتضمنة :

تحليل النصوص التاريخية.  -

ترتيب األحداث التاريخية.  -

مهارات اتخاذ القرار.  -

الحضارة اليونانية " اإلغريقية "الدر�س االأول
رائدة الفكر والثقافة الغربية
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عزيزى الطالب ...   

لقد ساعد الموقع الجغرافى لبالد اليونان “اإلغريق” على التواصل مع حضارات الشرق القديم ونشرها  
ف��ى باقى أنحاء القارة األوربية وخاصة أنها كانت قريبة من منبع حضارات الش��رق “مصر، فينيقيا ، 
بالد العراق القديم” وكان��ت جزيرتا كريت وقبرص بمثابة المعبر الرئيس لهذا التواصل الحضارى، 
فنشأت فى هذه الجزر أقدم حضارات المنطقة ، ثم انتقلت إلى بالد اليونان “اإلغريق”  التى كان لها 
أكبر األثر فى قيام الحضارات الغربية بعد ذلك... الحظ الخريطة التالية لتتعرف تلك الحضارات ... 

خريطة )16( توضح أهم المدن اليونانية القديمة وحضاراتها

تمثلت حضارات بالد اليونان فيما يلى: 

1- حضارة جزر الكيكالديس : 
ظهرت فى الجنوب الش��رقى من ش��به جزيرة اليونان وامتدت من 3000: 1100ق.م . وتم تعرفها من 

خالل بعض األوانى الفخارية التى عثر عليها فى بعض هذه الجزر.

2- حضارة جزيرة كريت  : 
ظه��رت فى جزيرة كريت وارتبط��ت بالحضارة المصرية القديمة وتأثرت بها،وس��ميت بالمينوية؛ 

ألن كل ملوكها كانوا يحملون لقب“ مينوس ” مثل لقب “فرعون” فى الحضارة المصرية القديمة.

3- حضارة طروادة :
  كانت تقع عند مدخل مضيق الدردنيل بآس��يا الصغرى وكانت 
متحكم��ة فى ط��رق التج��ارة؛ إلش��رافها على المضي��ق؛ ولذلك 

كانت فى رخاء اقتصادى ظهر جلًيا فى قصورها الفارهة .
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4- الحضارة الموكينية :
 قامت فى إحدى مدن شبه جزيرة اليونان حيث اشتهرت بآثارها ومبانيها المتطورة لخبرة سكانها فى 

البناء وتحصين مبانيهم .

5- حضارة مدينة إسبرطة : 
نش��أت إس��برطة باندماج عدد من القرى الصغيرة وعرفت بنظامها العسكرى الصارم الذى طبق على 
كافة مناحى الحياة من أجل إعداد مواطنيين قادرين على القتال، وقد انعكس هذا النظام العسكرى 

فى التربية على كافة مجاالت الحياة  اجتماعية، سياسية ، ثقافية فكرية.

6- حضارة مدينة أثينا  
نشأت أثينا داخل إقليم أتيكا وعرفت بنظامها الديمقراطى ، وتميزت بتنوعها الجغرافى الذى أدى 

إلى اختالف نشاط السكان فيها ومستوياتهم االجتماعية .

واألن تعال مًعا نتعرف مالمح من الحياة فى بالد اليونان:-

أوًلا: الحياة االقتصادية فى بالد اليونان:
س��اعدت الطبيع��ة الجغرافية لبالد اليونان م��ن حيث الموق��ع والتضاريس والمناخ عل��ى التنوع فى 
النواح��ى االقتصادية، ويمكن وصف موقعها وطبيعتها الجغرافية بأنها طبيعة جبلية بحرية وبالتالى 

اهتموا بالزراعة فى الوديان والسهول كما اهتموا بالصناعة والتجارة والشكل التالى يوضح ذلك ..

احرص على ممارسة الديمقراطية 
بكل أشكالها

التجارة
تع��د أه��م الم��وارد االقتصادي��ة 
فتحولت الموانئ فى بالد اليونان 
إلى محطات تجارية مهمة لتبادل 
الس��لع، وقد حدث تبادل تجارى 
بين اليونان وبالد الشرق فصدرت 
اليونان الرخ��ام والمعادن والنبيذ 
والزيوت، واس��توردت األقمشة 

والحبوب من مصر وسوريا.

الصناعة
اليوناني��ون  ب��رع   
ف��ى صناع��ة الس��فن 
اليونان  ب��الد  لطبيعة 
الجغرافي��ة، كذل��ك 
زي��وت  صناع��ة 
النبي��ذ،  الزيت��ون 
واألوانى الفخارية  .

الزراعة 
أدرك اليوناني��ون أن عليه��م اس��تغالل 
األراض��ى الس��هلية ف��ى بالدهم حيث 
تبل��غ 20٪ فقط من المس��احة الكلية، 
وقد انقس��مت األراضى الزراعية إلى: 
لألف��راد،  وأراٍض  كبي��رة،  إقطاع��ات 
وأراٍض للمراعى ، كما اهتم اليونانيون 
بالثروة الحيواني��ة لحاجاتهم للحومها 

وأصوافها وألبانها.

الحياة االقتصادية فى بالد اليونان

�علم �أن    الزراعة سبب االستقرار ومن أهم مقومات نشأة الحضارة.

احل�ضارة اليونانية     الدر�س االول  
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ثانًيا: الحياة السياسية فى بالد اليونان
1 - اسبرطة :

قامت الحياة السياس��ية فى إس��برطة على النظام العس��كرى الصارم ومن خالله تمكنت من السيطرة 
عل��ى ب��الد اإلغريق  لمدة 200عام حتى س��قطت فى الق��رن الرابع قبل الميالد على ي��د المقدونيين . 

الحظ الشكل التالى لتتعرف نظام الحكم فى إسبرطة ...

أ- الملكان:  ينتخبان مدى الحياة من أكبر أس��رتين فى المدينة، وكانت لهما سلطة إعالن الحرب 
وقيادة الجيش، وكانا يرأسا الهيئة القضائية والمواكب الدينية.

ب- الجمعية الشعبية: تجتمع مرة واحدة فى الشهر ، ويقتصر دورها على التصويت بالرفض 
أو القبول للقوانين التى يعرضها مجلس الشيوخ.

جـ- مجلس الشيوخ:  يتكون من 28عضًوا  باإلضافة إلى الملكين فيكون عدد أعضائه ثالثين 
عضًوا، وينتخبون مدى الحياة من المواطنين الذين بلغوا 60عاًما وسلطته تشريع القوانين ومناقشتها.

ا لممارسة سلطات تنفيذية وقضائية  د- الرقباء الشعبيون:  هم خمسة أعضاء منتخبون سنويًّ
ومراقبة السلوك واألخالق وحفظ األمن.

هـ- الجيش:  هو محور الحياة فى إس��برطة لكل من بلغ س��ن العش��رين فهو جندى فى الجيش 
حتى سن الستين .

2 -  أثينا :
قام��ت أثين��ا ف��ى بداية األم��ر على النظ��ام الملك��ى ، ث��م النظام 
األرس��تقراطى “ الذى امتلك كافة الموارد االقتصادية فى المدينة 
مم��ا أدى إل��ى زيادة الفقر ، وبدأ الس��كان يقومون بثورة ضد هذا 
النظام فق��ام الحكام بتقديم بعض الحل��ول لترضيهم؛ وهو ما أدى 

إلى تطور نظام الحكم إلى الديمقراطية فى أثينا كمايلى :

��ستنتج وناق�ش

كانت األم تودع أبنها الجندى 
إلى مي��دان القت��ال بقولها" عد 

بدرعك أو محموال عليه.

ما رأيك فى هذه المقولة ؟  -1

هل النزعة العسكرية فى إسبرطة    -2

حققت أهدافها؟  

             �علم 

أن أهم ما قدمته أثينا

 لإلنسانية هى فكرة

الديمقراطية رغم اختالف 

مفهومها عن عصرنا الحاضر.

تطور نظام الحكم في إسبرطة

الملكان

مجلس الشيوخ

الجيش

الرقباء الشعبيونالجمعية الشعبية
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أ - : تشريعات »دراكون« عام 620 ق.م :
 حاولت الطبقة األرس��تقراطية المس��يطرة  على الحكم فى تلك الفترة الخروج من األزمة السياس��ية 
إرضاء الش��عب بعد ثورته العامة بإصدار بعض التش��ريعات التى قد تهدأ بها األوضاع وأطلق عليها  و

تشريعات » دراكون « ... إقرأ الفقرة التالية لتتعرف بعضها ...

ب- تشريعات »سولون« حاكم أثينا )594 - 593( ق.م :
 اعتقد البعض أن تشريعات »دراكون« كانت دموية لذلك  لم تحل 
األزمة االقتصادية التى ثار من أجلها الش��عب ، فقدمت تش��ريعات 

سولون » 594ق.م«  حلواًل ومنها :
■   تخفيض المهور. تشجيع العمل واإلنتاج.    ■
■   إسقاط الديون. توفير فرص عمل للعامة.    ■

تحديد حد أقصى للمصروفات على الحفالت.  ■

تخلى سولون عن الحكم بعد أن أخذ عهًدا على األثينيين بااللتزام بتطبيق 
إصالحاته لمدة عش��ر س��نوات ، وس��افر إلى مصر ليطل��ع على حضاراتها 

ويستفيد من إنجازاتها .

جـ- عصر »بركليس« حاكم أثينا ) 467 - 428( ق.م      
بلغ��ت الديمقراطية فى أثين��ا ذروتها فى عهد “ بركليس “ الذى انضم إلى العامة رغم كونه من أس��رة 
غنية ، وقام بالعديد من اإلصالحات وكان مؤمًنا بأن التربية االجتماعية الس��ليمة هى الس��بيل الرتقاء 
الش��عب األثينى ولكن على الرغ��م من تلك اإلصالحات جميًع��ا إال أن الديمقراطية فى أثينا لم تكن 

كاملة وذلك ألنها :

جعلت الحقوق االنتخابية والتشريعية لألحرار فقط واليجوز للعبيد أو األجانب االشتراك  فيها.  ■

حرمت النساء من مباشرة حقوقهن السياسية والتشريعية .  ■

وم��ع ذلك أتاح��ت الحي��اة الديمقراطية التى عاش��تها أثينا للس��كان 
حري��ة الفكر واإلبداع؛ فتفوقت أثينا ف��ى الفنون واآلداب والعمارة 
وظه��ور الفالس��فة والمفكرين ، حت��ى أصبحت رائدة ب��الد اليونان 
فى القرنين الخام��س والرابع قبل الميالد  فى كافة المجاالت.  ناقش 

معلمك حول  العالقة بين الحرية والتطور الفكرى واإلبداعى.

من �أقو�ل �سولون :
» إن م�ن الصع�ب عل�ى 
من يقوم بأعمال عظيمة 

أن يرضى الجميع«.

من ت�سريعات در�كون
“ القصاص من القتلة بال محاكمة، والقتل هو العقاب لكل جريمة صغيرة أو كبيرة“ 

-  ما رأيك فيما أطلق على هذه التشريعات بأنها كتبت بالدم وليس بالحبر؟

فكر وناق�ش معلمك

احل�ضارة اليونانية     الدر�س االول  

سولون

أثينا
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د- مقدونيا تسيطر على بالد اليونان
بع��د م��وت الزعي��م »بركليس« نش��أت حروب بي��ن  أثينا و إس��برطة عام 441 ق.م عرفت باس��م 
»ح��روب البيلوبونيز « أدت إل��ى  ضعف المدن اليونانية إلى أن تمكن فيليب الثانى المقدونى من 
ف��رض حكمه  بالقوة على بالد اليونان كلها؛ وحاول إقناعهم بتوحيد الصف تحت رايته لمواجهة 
الفرس، وبعد وفاته خلفه ابنه اإلس��كندر األكبر وكان عمره عشرين عاًما فخرج غازًيا؛ ليحقق 
مب��دأ ) العال��م وطن واحد ( وهزم الفرس فى اس��يا الصغرى، ثم اتجه إلى الش��رق؛ ليس��يطر على 

الواليات الفارسية فى سوريا ومصر ليكون إمبراطورية يونانية.

التوازن بين التربية العسكرية والتربية السلمية

اليونان: بالد  فى  الدينية  الحياة  ثالًثا: 
بالرغم م��ن اختالف النظم السياس��ية واالجتماعية بين الكثير 
من المدن اليونانية، إال أن القاسم المشترك بينها كان فى الحياة 
الديني��ة، وآمن اليونانيون بقوى الطبيع��ة و زعموا أن لكل منها 
إلًه��ا يوجهه��ا، وكانوا يعتقدون أن أس��رة اآلله��ة تقيم فوق قمة 
جبل األوليمبوس  و جعلوها على صورة البش��ر  وكان أهم هذه 

اآللهة» زيوس« كبير اآللهة.

و عرف اليونانيون طقوًس��ا دينية متعددة كالمواكب الجنائزية 
واألناش��يد والقرابي��ن، كم��ا اعتق��دوا فى الس��حر واس��تعانوا 

بالموسيقى كعنصر مهم فى تلك الطقوس.

�أفالطون 

إن الدعوة إلى السالم والمسالمة الزائدة عن 
الح��د والتى تجع��ل الناس اليحب��ون الحرب 
ويدع��ون دائًم��ا إلى الس��الم، ب��ل ويعلمون 
الصغ��ار من األجيال الصاع��دة هذا النمط من 
الس��لوك تكون نتيجت��ه بعد وق��ت قصير أن 
يصبح المواطنون أقل صالبة مما ينبغى بحيث 
إذا م��ا تعرض��ت المدنية لهج��وم أو عدوان 
اليس��تطيعون الدف��اع عنه��ا، وس��رعان م��ا 
يسلمون للمعتدين فيعرضون دولة المدنية لالستعباد بعد الحرية 
، وعل��ى النقيض من المس��المين فإن تربية األف��راد على العنف 
والحرب بمناس��بة وبدون مناس��بة حتى عندم��ا تقتضى الحكمة 
تجنب ه��ذه الحروب فإنه��م يلحقون الدمار بدول��ة المدينة.

�قر�أ و��ستنتج 

ما رأيك فى رأى      -1

أفالطون فى التربية؟ 

ما النتائج المترتبة على   -2

أسلوب التربية فى كل من 

إسبرطة وأثينا؟ 

3- لماذا اليؤيد الناس الحرب 

ويدعون للسالم؟

3 - هل تؤيد ما جاء فى النص 

أم تعارضه؟ ولماذا؟

فكر وناق�ش معلمك 
“ أحد الطقوس الدينية فى بالد اليونان  “مدى تأثر اليونانى القديم بالفكر المصرى فى االعتقاد والعبادة.

اإلله “ زيوس “
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رابًعا: الحياة الفكرية فى بالد اليونان :
 الحظ الشكل التالى لتتعرف جوانبها ...

     

1- الفلسفة :
تعتب��ر  الفلس��فة اليوناني��ة من أعظم م��ا تركه اليوناني��ون للفكر 
اإلنس��انى؛ فق��د أعمل��وا عقوله��م فى تحلي��ل مش��كالت الحياة 

والتعرف على أسرار الكون ومن أشهر فالسفة اليونان:

- سقراط: حيث تقوم فلسفته على إعمال العقل فى كل شىء.
- أفالطون :  تتسم مدرسة أفالطون بالطابع العلمى فى  

التفكير .

- أرسطو: أسس مدرسة تعتمد على الفكر التاريخى وعلم 
األحياء، وقد أطلق عليه العرب المعلم األول؛ ألنه بحث فى 

كثير من العلوم إلى جانب الفلسفة.

2 - التاريخ.
تطورت الكتابة التاريخية من شعر المالحم المعتمد على األسطورة إلى الكتابة التاريخية المعتمدة 

على الحقائق وتحليلها وقد ظهر مؤرخون كتبوا تاريخ اإلغريق ومن أشهر هؤالء المؤرخين:

- هيرودوت: الذى لقب بأبى التاريخ. 
- بوليبيوس:  أحد أعظم المؤرخين فى القرن الثانى ق.م 

وأشهر ما كتبه كتاب ) فى التاريخ العام( وكتب كثيًرا عن 
مصر وخاصة فى العصر البطلمى.

- استرابون :  زار مصر بين عامى 25 - 20 ق.م ، وألف كتابه الشهير )الجغرافيا( ويتكون من 
سبعة عشر جزًءا، وتحدث عن مصر  فى الجزء السابع عشر منه.

3 -  اآلداب :
تميز التراث األدبي اليونانى بالثراء والتنوع ويعد الشعر أهم مايمثل األدب عند اليونان، وانقسم إلى 
شعر المالحم مثل: ملحمة اإللياذة و األوديسيا للشاعر الشهير » هوميروس« صاحب الفضل فى نشر 
التراث الثقافى البطولى لليونان قديًما، والش��عر الغنائى، والذى يتضمن الحماس والغزل والرثاء ومن 

أشهر شعرائه » أرخيلوخس«.

من �أقو�ل �سقر�ط
الحقيق��ة  ع��ن  البح��ث  »إن 
والح��ق والجم��ال والخير هو 
عل��ى  وأن   ، الغاي��ات  أس��مى 
المرء أال يخش��ى أح��دا مادام 

يتبع سبيل العقل والضمير.«

ناق�ش و��ستنتج
ماذا تستنتج من هذا النص؟

الحياة الفكرية فى بالد اليونان

التاريخ العلوماآلدابالفلسفة

احرص على االعتزاز بالحضارة 
المصرة القديمة.

احل�ضارة اليونانية     الدر�س االول  
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4 - العلوم :
اس��تمد اليونان الكثير من أصول العل��م من الحضارة المصرية 
القديم��ة، ونجح��وا فى تحوي��ل الكثير من تج��ارب وخبرات 
المصريي��ن إلى نظريات علمي��ة ، وتقدمت العل��وم كثيًرا فى 
العص��ر الذهب��ى ألثينا خاصة فى مجال الط��ب ، حيث توصل 
اليونان إلى أن المخ هو المتحكم فى كل أعضاء الجس��م، وهو 
مرك��ز اإلحس��اس ، وعرفوا أن القلب هو ال��ذى يضخ الدم فى 
الشرايين ،ومن أشهر أطباء اإلغريق أبوقراط وكان يطلق عليه 

أبو الطب. 

خامًسا: الحياة الفنية  والرياضية فى بالد اليونان:
عاش الفنان اليوناني قريًبا من اآللهة يتأمل عالمهم العلوى، وما فيه من مثل و قيم و عبر عنها فى أعماله 
الفنية ، والتى لم تكن مكرسة للمعبد فقط  بل أصبحت مظهًرا بديعيًّا وانتشر الفن على أفاريز األبنية 

وتيجان األعمدة والمالعب والمسارح و داخل البيوت، واآلن الحظ الشكل التالى.

 

1- العمارة :
 تعد المعابد من أهم مظاهر النشاط المعمارى اليونانى ، وكانت 
بسيطة فى بداية األمر، وأخذت تتطور حتى وصلت إلى مستوى 
رفيع، ومن أش��هر المعاب��د “ معبد البارثنون” ال��ذى أقامه الزعيم 
»بركلي��س« على قم��ة » األكروبول« فى ع��ام 447 ق.م، لعبادة 

اإللهة أثينا والذى يعد قمة تطور العمارة اليونانية.

2-النحت :
 ب��رع اليونانيون القدم��اء فى النحت ويعد 
العال��م  ف��ى  النحاتي��ن  عمي��د  “فيدي��اس” 
اليونان��ى، وم��ن أعظ��م إنجازات��ه” تمث��ال 
زيوس” الذى يعد من إحدى عجائب الدنيا 

السبع .

             �علم 

أن الفن اإلغريقى يرجع   

إلى أصول شرقية حيث  

انتقل إلى بالد اليونان من خالل 

)اآليونيوين( الذين استقروا فى 

جزر بحر إيجه و ساحل آسيا 

الصغرى الغربى، وكانت لهم 

صالت قوية بحضارات الشرق 

القديم “مصر وسوريا “ .

األلعاب العمارة              النحت                         
األوليمبية

الحياة الفنية والرياضية فى بالد اليونان

” معبد البارثنون”

معلومة �إثر�ئية 
�لبارثنون” ” معبد 

استخدم لعبادة ثالثة أديان ففى عهد المسيحية استبدلت 
العذراء أثينا بالعذراء مريم و أصبح البارثنون فى أواخر 
القرن الخامس الميالدى أول كنيسة مسيحية بيزنطية ثم 
كاتدرائية كاثوليكية تحت النفوذ الفرنس��ى ثم مس��جًدا 
تح��ت الحكم اإلس��المى التركى ع��ام 1458م وهو اآلن 

متحف مفتوح للدارسين والمستمتعين بالفنون.
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 3- األلعاب األوليمبية:
أق��ام اليون��ان مباري��ات رياضية واس��عة النطاق تش��ترك فيها كل 
المدن اليونانية وذلك فى مدينة أوليمبيا ، ومن ثم فقد س��ميت تلك 
المباريات باأللعاب األوليمبية، وقد اكتسبت بمرور الزمن أهمية 

تاريخية، وأقيمت أول دورة لأللعاب األوليمبية عام 776 ق.م

ظل��ت ال��دورات األوليمبي��ة تق��ام لم��دة تزي��د عل��ى أل��ف عام؛ 
حت��ى أوقفه��ا أح��د أباط��رة الروم��ان، ثم م��ا لب��ث أن ظهرت من 
جدي��د ف��ى نهاي��ة القرن قب��ل الماضى لتش��ترك فيها كاف��ة المدن 

معلومة �إثر�ئية 

تقام األلعاب األولمبية كل أربع 
س��نوات فى دولة تعد لها إعداًدا 
ضخًما، وتستعد مصر لكل دورة 
إثر انتهاء الدورة الس��ابقة، وقد 
أحرزت الكثير من االنتصارات 
الرياضي��ة ف��ى دورات س��ابقة  
وتأم��ل  ف��ى إح��راز المزيد من 

النصر فى الدورات القادمة.

الديمقراطية

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة

احل�ضارة اليونانية     الدر�س االول  
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مصر تحت حكم البطالمةالدر�س الثاني

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يعلل اهتمام اإلسكندر األكبر بمصر.•   

يستنتج أسباب اختيار اإلسكندر األكبر لموقع اإلسكندرية.•  

يفسر الدور التاريخى والعلمى لمدينة اإلسكندرية فى العصر •  

البطلمى.

يتعرف أهم مظاهرالحضارة الهلينستية.•   

يحدد على خريطة زمنية أهم ملوك البطالمة فى مصر. •  

يقدر دور البطالمة  األوائل فى تكوين امبراطورية بطلمية  •  

مركزها مصر.

  يجمع معلومات تاريخية ذات صلة بالحضارة البطلمية من •

اإلنترنت.

يكتب تقريًرا عن دور مكتبة اإلسكندرية فى نشر العلم.•  

القضايا المتضمنة:

التربية من أجل المواطنة.   -

حسن استخدام الموارد وتنميتها.  -

التواصل الحضاري.  -

القيم المتضمنة :

تقدير العلم والعلماء.  -

التسامح الديني.  -

المهارات المتضمنة :

كتابة التقارير.  -

جمع المعلومات التاريخية.  -

تحليل الرسوم والنقوش.  -
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دخول اإلسكندر األكبر مصر :-

عزي��زى الطال��ب لعلك نتس��اءل م��اذا فع��ل اإلس��كندر األكبر 
إلرضاء الشعب المصرى بعد دخوله مصر ؟ وما هى أهم أعماله؟

أظهر والءه للمعبودات المصرية وعلى رأسها »آمون«.■  
عامل المصريين معاملة حسنة.■  
أبقى على النظم اإلدارية المصرية■  

 وكان من أهم أعماله:
بناء اإلسكندرية:

وق��ع اختي��ار اإلس��كندر األكبر على قري��ة مصرية 
قديمة تسمى )راقودة(تقابلها جزيرة صغيرة فى البحر 

تسمى )فاروس( إلقامة مدينة جديدة لكى:
تحمل اسمه مثل عدة مدن أخرى أسسها. ■  
تكون مركًزا لنشر الحضارة اإلغريقية فى العالم.■  
تكون قاعدة بحرية؛ لتدعيم س��يطرته على البحر ■  

المتوسط.

عزيزى الطالب ...

بع��د االنتص��ارات الت��ى حققه��ا اإلس��كندر األكب��ر عل��ى الف��رس ف��ى )آس��يا الصغ��رى وس��وريا 
 ، لحكم��ه  الفارس��ية  الوالي��ات  إخض��اع  الس��تكمال  ل��ه  هدًف��ا  مص��ر  م��ن  جع��ل  وفلس��طين( 
س��بيل  ف��ى  332ق.م.  ع��ام  قت��ال  دون  عليه��ا  الس��يطرة  ف��ي  ونج��ح  مص��ر  إل��ى  بجيش��ه  فتق��دم 
له��ا...  اتس��اع  أقص��ى  لتتع��رف  التالي��ة؛  الخريط��ة  الح��ظ  المقدوني��ة.  اإلمبراطوري��ة  تكوي��ن 

خريطة )17( إمبراطورية اإلسكندر األكبر
إن  احرص على مقاومة المحتل، و

تظاهر لك باالحترام والتقدير.

             �علم 

أن المصريين لم يرضو عبر

 تاريخهم بأي محتل بل

 قاوموه بأساليب وطرق مختلفة.

اإلمبراطورية املقدونية في أقصى اتساعها

مناطق خارج حدود إمبراطورية اإلسكندر
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ناق�ش و�أجب
لماذا رحب المصريون باإلسكندر 

المقدونى في مصر؟

اعلم 

أن اإلسكندر لقب 
باإلسكندر األكبر ألنه كان 

من أكبر الفاتحين وحقق 
انتصارات مبهرة.

�علم  

أن اإلسكندر كان يهدف 
إلى تكوين حضارة جديدة

الحضارات  مزايا  بين  تجمع 
والحضارات  العريقة  الشرقية 
عمل  ذلك  ولتحقيق  اليونانية، 
على  الشرق  أبواب  فتح  على 
لإلقامة  اليونان  أمام  مصراعيها 
بها، كما أقام بعض المدن الجديدة 
وغيرها  مصر  فى  كاإلسكندرية 
الحضارة  تلك  لنمو  لتصبح مراكز 
نشرها  على  ولتعمل  الجديدة، 
باسم  سميت  وقد  مكان،  كل  فى 
أفادت  وقد  الهلينستية(  )الحضارة 
هذه الحضارة من حضارات بالدنا 

العريقة.

وفاة اإلسكندر:
وبعد تخطيطه لمدينة اإلس��كندرية غادر اإلس��كندر مصر عام 
331 ق.م متجًها إلى الش��رق، لح��رب الفرس حيث انتصر عليهم 
إيران حتى اس��تولى عل��ى كل أمالكهم، وتوغل فى  فى العراق و
القارة اآلس��يوية حتى وص��ل إلى حدود الهن��د، ولكنه توفى عام 
323 ق.م، ت��اركا وراءه مملكة كبي��رة مترامية األطراف. واآلن 

تعالوا نتعرف كيف تم تأسيس دولة البطالمة:

تأسيس دولة البطالمة فى مصر:
بع��د وفاة اإلس��كندر لم يكن له وري��ث للع��رش، فاجتمع قادة 
جيش��ه فى )بابل( وتقاس��موا اإلمبراطورية المقدونية فيما بينهم 
فيما ُيعرف ) بمؤتمر بابل( عام 323ق.م، فكانت مصر من نصيب 
)بطلميوس بن الجوس( ، الذى أعلن نفس��ه ملًكا عليها عام 305 
ق.م، وب��دأت مصر فى عهد جديد أطلق عليه دولة البطالمة وقد 
قام��ت بها حضارة تجمع بين المصرية القديمة واليونانية عرفت 
باسم الحضارة الهلينستية الحظ الشكل التالى لتتعرف جوانبها.

جوانب الحضارة الهلينستيه

واآلن هيا بنا لنتعرف هذه الجوانب بشىء من التفصيل:

أواًل: الحياة االقتصادية:
قام��ت النظم االقتصادية والمالي��ة فى مصر على أهداف وضعها 
البطالم��ة لتكوين دولة قوية قادرة على أن تلعب دوًرا مؤثًرا فى 
سياس��ات العالم، وهذا يتطلب إقامة اقتص��اد قوى، فطبقوا نظام 
االحتكار، حيث كانت الدولة تس��يطر عل��ى أهم مناحى الحياة 

االقتصادية. 

اإلسكندر األكبر

الحياة االجتماعية

الحياة الدينية الحياة السياسية

الحياة الثقافية والعلمية الحياة االقتصادية
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1- الزراعة:

اهت��م البطالمة بالزراعة باعتبارها الركي��زة األولى لالقتصاد المصري، ووجهوا إليه��ا اهتماًما كبيًرا. 
الحظ الشكل التالى لتتعرفها:

وقد قسمت األراضى الزراعية بمصر فى عهد البطالمة إلى خمسة أنواع: 

أراضى الملك: وهى التى كان يمتلكها الملوك الفراعنة، ثم آلت إلى الملوك البطالمة باعتبارهم 
ورثة الفراعنة.

األراضى المقدسة: وهى التى كان الملوك يمنحونها للمعابد، وهى نوعان: األول مخصص 
للكهنة، والثانى مخصص للمعابد. 

أراضى اإلقطاعات العسكرية: اعتمد البطالمة فى تكوين جيوشهم على الجنود المرتزقة  
من اإلغريق، وقاموا بمنحهم مساحات من األرض .

أراضى الهبات: وهى التى كان البطالمة يمنحونها لكبار موظفيهم . 

أراضى المدن: وهى التى كانت الدولة تخصصها للمدن التى كانت تتمتع بوضع )المدينة 
اليونانية( ، وهى ) نوقراطيس - اإلسكندرية - بطلميس(. 

2- الصناعة:
كان��ت مص��ر منذ أقدم العصور موطًنا للعديد من الصناعات المهم��ة، وقد احتكر البطالمة الصناعة 

أيًضا، الحظ الشكل؛ لتتعرف الصناعات بمصر فى عهد البطالمة. 

اتبعوا نظام الدورة الزراعية للحفاظ على 
جودة األرض وخصوبتها. 

استخدام وسائل الرى 
الحديثة مثل الساقية 

والطنبور 

وسائل النهوض بالزراعة فى عهد البطالمة

اهتم��وا بزراع��ة محص��ول القمح 
والذرة والش��عير واستقدموا أنواًعا 
الفواك��ه وبخاص��ة  جدي��دة م��ن 
العنب والتين والرمان والمشمش. 

استصالح مس��احات كبيرة من 
األراضى الزراعية. 

إصالح نظم الرى 
إقامة  وشق القنوات و

الجسور.
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وذل��ك إلى جانب العديد من الصناعات اليدوية األخرى التى انتش��رت فى ربوع مصر ومنها صناعة 
الزجاج، النبيذ، العطور، الحلى. 

3- التجارة: 
س��اعد النش��اط الزراع��ى والصناع��ى عل��ى رواج التج��ارة، والت��ى 
اهت��م به��ا البطالم��ة اهتماًم��ا كبي��ًرا، وقد ش��جعهم على ذل��ك موقع 
مص��ر الجغراف��ى فى قل��ب العال��م القديم، وول��ع اليون��ان بالنواحى 
التجاري��ة فأنش��أوا الموان��ى على س��احل البحر المتوس��ط واألحمر 
وأقام��وا ترس��انات؛ لبناء الس��فن وبن��وا المنارات إلرش��ادها ونظموا 
التج��اري.  التب��ادل  لتس��هيل  العمل��ة؛  وس��كوا  الجم��ارك  ش��ئون 

ففى مج��ال التجارة الداخلية أحكمت الدولة رقابتها على األس��واق، 
وتدخل��ت فى تحديد األس��عار، وبخاص��ة تلك الت��ى كانت تخضع 

لسياسة االحتكار. 

أما التجارة الخارجية فقد انتعش��ت نتيجة إنشاء البطالمة عدة موانئ 
على البحر األحمر والمتوسط وأصبحت اإلسكندرية أكبر الموانئ فى العالم القديم.

ثانًيا: الحياة السياسية:
نظام الحكم:

حكم البطالمة مصر من خالل الحكم الملكى الذى ورثوه عن الملوك الفراعنة، القائم على حق الملك 
فى تملك كل شىء فى مصر ، وله كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدينية، ويساعده 
ف��ى الحك��م وزير المالي��ة، وكبير القض��اة،  وقد مر نظام الحك��م بمرحلتين. الحظ الش��كل التالى:

شكل يوضح صناعة النسيج

 الزيوت

 المنسوجات 

 الجلود

 الورق من نبات البردى

 الفخار والزجاج 

التعدين وقطع األحجار

أهم الصناعات بمصر فى عصر البطالمة 

منار اإلسكندرية
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أ - المرحلة األولى ملوكها هم: 
1 - بطلميوس األول )323 - 284( قبل الميالد 

ينتم��ى إل��ى إحدى العائ��الت المقدونية النبيلة، دخل ف��ى حروب عدة من 
أجل توطيد حكمه فى مصر حتى أعلن نفسه ملكًا عام 305 ق.م ،   وكّون 
إمبراطورية بطلمية، مركزها مصر ووضع أس��س النظم اإلدارية والمالية 

فى مصرولقب بالمنقذ.

2- بطلميوس الثانى )284 - 246( قبل الميالد 
هو ابن بطلمي��وس األول، تولى العرش بعد وفاة أبيه،  أحدث نهضة كبيرة 
فى شتى المجاالت االقتصادية والثقافية حتى أصبحت مصر إمبراطورية 
كبيرة فى عهده، وش��هد عه��ده توجًها كبيًرا نحو ش��به الجزي��رة العربية 

والبحر األحمر وأفريقيا ألهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية.

3- بطلميوس الثالث )246 - 221( قبل الميالد 
خل��ف والده ، وكان يتمتع بصف��ات حميدة، حتى لقب بالخّير أو الصالح؛ 
ألنه أمر بإس��قاط الضرائب المفروضة على األهالى وفتح صوامع الغالل 

الحكومية لهم حينما انخفض منسوب فيضان النيل عن مستواه، وكان محبًّا للعلم والثقافة .

ب - المرحلة الثانية ومن أشهر ملوكها:
1- بطلميوس الرابع ) 221 - 205( قبل الميالد 

يعد عهد بطلميوس الرابع  بداية لمرحلة من التدهور لحكم البطالمة.

2- بطلميوس الخامس )203 - 180( قبل الميالد 
توف��ى بطلمي��وس الرابع ، وت��رك طفاًل لم يتج��اوز عمره الس��ابعة، وانفرد 
)أجاثوكلي��س( بالوصاية عل��ى الملك الصغير-  ال��ذى أدار البالد من أجل 
ا ، وفقدت  تحقيق مصالحه الش��خصية ، فانهارت البالد سياس��يًّا واقتصاديًّ

معظم أمالكها الخارجية.

 الدر�س الثاين        م�رص حتت حكم البطاملة  

2 -المراحل  التاريخية لدولة البطالمة فى مصر)323 ق.م - 30 ق.م(

بطلميوس األول

عملة تعود إلى الق��رن الثالث 
المل��ك  تمث��ل  المي��الد  قب��ل 
بطلمي��وس الثانى م��ع زوجته.

عملة ذهبية عليها صورة 
الملك بطلميوس الرابع.

المرحلة األولى: مرحلة القوة واالزدهار

من عهد بطلميوس األول حتى عهد بطلميوس 
الثالث.

المرحلة الثانية: مرحلة الضعف واالنهيار

من عهد بطلميوس الرابع حتى نهاية عهد 
كليوباترا السابعة عام 30ق.م.
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3- كليوباترا السابعة
وه��ى آخر مل��وك البطالمة تولت الع��رش مع أخيه��ا  بطلميوس 
الثال��ث عش��ر وقد غ��رق أثن��اء حرب اإلس��كندرية، فأجلس��ها 
الراب��ع  بطلمي��وس  األصغ��ر  أخيه��ا  بج��وار  قيص��ر  يولي��وس 
عش��ر، ولك��ن س��رعان م��ا تخلص��ت من��ه؛ لتجل��س ابنه��ا م��ن 
مل��ًكا  ليك��ون  الع��رش  عل��ى  معه��ا  قيص��ر  يولي��وس  زوجه��ا 
روم��ا. عل��ى  ملك��ة  لتصب��ح  تخط��ط  مصر.كان��ت  عل��ى 

تحالف��ت مع  مارك��وس أنطونيوس الذى تزوجت��ه بعد ذلك ، ثم 
انتح��ر بعد هزيمته فى معركة )أكتي��وم البحرية( عام 31 ق.م، 
وعندم��ا علمت كليوبات��را أن الحكم البطلمى ق��د انتهى قررت 

االنتحار عام 30 ق.م؛ وأصبحت مصر تحت الحكم الرومانى.

ثالًثا: الحياة االجتماعية 
كان اله��دف الذى يرمى إليه البطالمة، هو إقامة دولة تس��تند على أس��س ش��رقية م��ع إضفاء الصبغة 
اليوناني��ة عليها، فحرصوا على الظهور أمام رعاياهم من المصريين فى مظهر الحكام الوطنيين، وفى 
الوقت نفس��ه فتحوا أبواب البالد عل��ى مصراعيها أمام األجانب، وعلى وج��ه الخصوص المقدونيين 
واإلغري��ق، ليعتمدوا عليهم فى تكوين دولة بطلمي��ة حديثة كأعوان مخلصين لهم لما يتوافر لديهم 

من رؤوس أموال وخبرات بأحدث األساليب االقتصادية ونظم التجارة العصرية.

 وتنقسم طبقات المجتمع آنذاك إلى عدة طبقات، الحظ الشكل التالى لتعرفها: 

1 - المقدونيون واليونانيون : ش��جع البطالمة المقدونيين واليونانيين 
على االستقرار فى مصر واختصوهم بالوظائف العليا، وأغدقوا عليهم 

الهبات والمنح.

2 - يهود اإلسكندرية :  وكانوا يكونون جالية كبيرة 
فى اإلسكندرية، وكانوا يشتغلون بالتجارة واألعمال 

المصرفية واإلقراض، ولهم وضع اجتماعى متميز.

3-المصري�ون :  وهم أهل البالد  واألغلبية الس��احقة وعماد 
االقتصاد وباعتبارهم األيدى العامل��ة، وكان اليونانيون يعاملون 
المصريين معاملة تتسم بالتعالي، ولكن منذ عهد الملك بطلميوس 
الرابع تغير الوضع قليال، وأخذت الدولة فى إفس��اح المجال أمام 
المصريين، لتولى وظائف أعلى فأقبل المصريون على تعلم اللغة 

اليونانية،  كما تشكلت منهم  فئة المحاربين . 

كما شغل المصريون بعض الوظائف فى الجهاز اإلدارى .
ناقش مع معلمك قضية التمييز العنصرى وأثرها على المجتمع.

قارن وناق�ش
دور المرأة فى مصر البطلمية ثم 

قارن بينه وبين دور المرأة فى 

العصر الحديث.

كليوباترا السابعة

  تو��سل ح�ساري

تأثر اليونانيون بالكثير من 
مظاهر الحياة المصرية، 

فتعلموا اللغة المصرية 
وعبدوا اآللهة المصرية 
واتخذوا أسماء مصرية
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رابًعا: الحياة الدينية:
أدرك البطالم��ة أهمية العقي��دة الدينية فى حي��اة المصريين لذلك 
اتس��مت سياس��تهم الدينية بشكل عام بالتس��امح الدينى وحرصوا  
على إظهار احترامهم للديانة المصرية، وقد بادر بطليموس األول 
بتقدي��م القرابي��ن لآلله��ة المصرية ف��ور دخوله مص��ر، كما فعل 
اإلس��كندر األكبر، وقام بإعادة تماثي��ل اآللهة المصرية التى كان 

الفرس قد استولوا عليها أثناء احتاللهم مصر.

كم��ا اهتموا بإنش��اء العديد من المعاب��د المصرية ، الت��ى ما يزال 
البعض منها شامًخا حتى يومنا هذا مثل معبد إدفو ومعابد فيلة.

وه��ى معابد تق��ع جميعها ف��ى صعيد مص��ر، والمالح��ظ أن هذه 
المعاب��د بني��ت على الط��راز المصرى، وص��ور البطالمة أنفس��هم 

بمالبس الملوك الفراعنة يقدمون القرابين لآللهة المصرية.

وقد تأث��ر اليوناني��ون فى مصر بالعب��ادات المصري��ة ، وأخذوا 
يشبهون اآللهة المصرية بآلهتهم.

خامًسا: الحياة الثقافية والعلمية: 
أظه��ر البطالم��ة اهتماًما كبي��ًرا بالعلم، مما جعل اإلس��كندرية 
تحتل مركز الصدارة وتتفوق على أثينا، ومماالش��ك فيه أن إنشاء 
دار العلم جامعة اإلس��كندرية والمكتبة، كان له أبعد األثر فى 
اجتذاب العلماء والدارس��ين من ش��تى أرج��اء العالم فى مختلف 

العلوم ومنها: 

ي��د  عل��ى  واس��عة  خط��وات  الفل��ك  عل��م  خط��ا   : الفل�ك 
»أريس��تارخوس« الرياضى، ألنه أول من قام بدراس��ات نسبية 

ألحجام الشمس والقمر واألرض.

الرياضيات : بلغت دار العلم باإلسكندرية شأًنا 
كبيًرا، واشتهر من علمائها» إقليدس« الذى وضع 
كتاب األصول فى مجال الهندسة الرياضية، كما 

عرف »أرشميدس« صاحب قانون الطفو. 

معبد إدفو

معابد فيلة

�علم   
أن التسامح الدينى واحترام  

األديان من مقومات   

االستقرار فى أى مجتمع.

العالم الفلكى أريستارخوس

إقليدس أرشميدس
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الطب :  برع علماء اإلس��كندرية فى التش��ريح والجراحة، كما س��اعد وجود حديقة الحيوان التى 
أقامها »بطلميوس الثانى« على تطور علم الحيوان، وكان من أبرز علماء الطب والتش��ريع فى العالم 

»هيروفيلوس« الذى كشف الدورة الدموية، وكان يستخدم أداة بديعة لقياس سرعة النبض. 

الجغرافيا : اهتمت جامعة اإلس��كندرية بفضل تش��جيع البطالمة بالجغرافيا، حيث توصل علماؤها 
إل��ى الكثير م��ن الحقائق والمب��ادئ العلمية الجغرافية مث��ل )نظرية دوران األرض حول الش��مس - 

وقياس محيط الكرة األرضية(.

التاري�خ: تمكن المؤرخ المصرى )مانيت��ون( من كتابة تاريخ مصر القديم باللغ��ة اليونانية، والذى 
قسم تاريخ مصر الفرعونية إلى ثالثين أسرة، وهو التقسيم المتبع فى عصرنا الراهن. 

األدب : ش��هد األدب ازده��اًرا كبي��ًرا، حت��ى أن األدب اليونانى ف��ى هذا العصر يطل��ق عليه األدب 
السكندري، ومن أعظم إنجازاتهم األدبية نشر مالحم »هوميروس« وتاريخ »هيرودوت«.

االعتزاز بالعلم والعلماء

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة
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الدر�س الثالث الدر�س الثالث

أكبر توسع 
لإلمبراطورية الرومانية

 نهاية اإلمبراطورية 
الرومانية

بداية الصعود 
لإلمبراطورية

أغسطس أصبح 
أول إمبرطوار

روما تصبح 
جمهورية

مرحلة تأسيس 
روما

الحضارة  الرومانية

  فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يتعرف مقومات نشأة الحضارة الرومانية.•  

يتعرف أهم مظاهر النظام السياسى فى روما.•  

يحدد على خريطة زمنية أهم األحداث التاريخية للحضارة •  

الرومانية .

يحلل أهم مظاهر الحضارة الرومانية القديمة.•  

يحدد أهم الخصائص التى تميز الحضارة الرومانية القديمة.•  

  يتنبأ بالنتائج التى ترتبت على اهتمام الرومان بالفنون والعمارة.•

  يجمع معلومات تاريخية ذات صلة بالحضارةالرومانية من •

اإلنترنت.

يكتب تقريًرا عن أهم معالم روما التاريخية.•  

   يقدر دورالفن الرومانى بالنسبة للعالم القديم .. •

القضايا المتضمنة:

الفن ودوره فى بناء المجتمع.  -

الديمقراطية.  -

التواصل الحضاري.  -

القيم المتضمنة:

احترام الفن.  -

التسامح الديني.  -

المهارات المتضمنة :

رسم خريطة زمنية.  -

استخدام الرسوم والنقوش.  -

كتابة مقالة تاريخية.  -

عام 117 ممعام 510 ق.م عام 27 ق.م عام 476 معام 753 ق.م عام 375 م ق. م.
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من خالل الخريطة نستنتج ما يلى : 

إن روم��ا تأسس��ت ع��ام) 753ق.م( ودخل��ت فى ح��روب مع  	■
جيرانها في ش��به الجزيرة اإليطالية، ثم س��عت للس��يطرة على 
غرب البحر المتوسط مما أوقعها في حروب طويلة مع مدينة 
قرطاجة واس��تمرت لمدة مائة عام فيما عرف باس��م الحروب 
البوني��ة »264: 146ق.م« وانتهت بهزيمة قرطاجة؛ لتس��يطر 

روما على شمال غرب أفريقيا.

ثم دخلت روما فى حروب مع مقدونيا انتهت بتدخلها فى شئون اليونان، وتحويل مقدونيا إلى  	■
والية رومانية عام) 148 ق.م(، ومن بعدها بالد اليونان عام) 146 ق.م(.

وبعدها اتجهت روما إلى الش��رق حيث اس��تطاعت مد نفوذها فى سوريا وتحويلها إلى والية  	■
رومانية عام 64 قبل الميالد. 

ث��م اتجهت إلى مصر وكان��ت الصراعات داخل األس��رة البطلمية وضع��ف حكامها قد أضعفت  	■
الدول��ة حتى تمك��ن القائد الرومانى أوكتافيوس من ش��ن حرب على  القائ��د ماركوس أنطونيوس 
ف��ى معركة )أكتيوم( البحرية عام )31 ق.م( وتحويل مصر إلى والية رومانية. بعد االنتصار عليه 

وعلى الملكة كليوباترا.

وبس��قوط س��وريا ومصر فى أيدى الرومان أصبحت روما س��يدة العالم القديم ب��ال منازع ، وأصبح 
البحر المتوسط بحيرة رومانية تحيط به اإلمبراطورية الرومانية من كل الجهات .

عزيزى الطالب ... 

 بع��د وفاة »اإلس��كندر األكب��ر« انقس��مت اإلمبراطورية المقدوني��ة بين ثالثة من قواده ، وأس��س 
»بطلمي��وس بن الجوس« دولة البطالمة فى مصر، والقائد »س��ليوقس« دولة الس��ليوقيين فى س��وريا 
والع��راق، وبالد مقدونيا من نصيب »انتيجونس« وفى تلك األثناء ظهرت الحضارة الرومانية وبدأت 
فى التطور السياسى لتستكمل مسيرة الحضارة اإلنسانية. واآلن الحظ الخريطة التالية لتتعرف قصة 

روما سيدة العالم القديم...

مدينة روما

خريطة )18( اإلمبراطورية الرومانية
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واآلن تعال نتعرف مظاهر الحضارة الرومانية ...

أوال : مالمح الحياة االقتصادية:
نعمت إيطاليا بمساحات أراٍض زراعية واسعة و موارد طبيعية و بشرية كبيرة، وعلى هذا النحو ظل 

االقتصاد الرومانى قائًما على الزراعة و التجارة إلى جانب الصناعة.

1 - الزراعة:
 كان��ت الزراعة أس��اس حياة الرومان، فكان��ت الِملكية الفردية قائمة فى روم��ا منذ أقدم العصور، 
يعم��ل بها جميع أفراد األس��رة وعبيدها ، وقد امتلكت الطبقة األرس��تقراطية مس��احات واس��عة من 

األراضى الزراعية، وعمل عندهم أعداد كبيرة من العبيد.

إلى  ويعد محصول القمح أهم المحاصيل الزراعية لدى الرومان،  و
جانب القمح تأتى بساتين الزيتون وكروم العنب والفاكهة والبقول  
وبالنس��بة للحيوانات كانت الخنازير واألبق��ار واألغنام تربى من 

أجل ألبانها وأصوافها وجلودها

2 - الصناعة:
كانت الصناعة أقل نسبيًّا من الزراعة من حيث أهميتها ، وكانت  

الصناعات الكبيرة فى روما القديمة تتمثل فى:

أـ التعدين:  استخدمت المناجم؛ الستخراج المعادن التى 
استخدمت فى صناعة األدوات واألسلحة.

كم��ا تم اس��تخراج كمي��ات كبيرة م��ن الذهب والفض��ة والتى 
تستخدم فى صناعة العملة والمجوهرات.

وتم  استخدام الحديد والرصاص والقصدير فى صناعة األسلحة.

ب ـ المحاجر:  وفرت المحاجر الحجارة لبناء المشروعات 
المختلفة.

جـ ـ الفخار: أنشأت روما مصانع صغيرة من أجل صناعة 
الفخار بجانب الصناعات اليدوية.

دـ صناعات أخرى:  تمثلت فى صناعة النسيج، والصباغة، وصناعة الطوب، والنجارة.

اعلم 

أن مصر كانت مخزن 
القمح الدائم لإلمبراطورية 

الرومانية.

 نماذج من الصناعات فى روما

احل�ضارة الرومانية    الدر�س الثالث  

صناعة األسلحة 
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عمالت رومانية 

ثالًثا :التجارة :
 كان��ت التج��ارة فى روم��ا فى العص��ر الملكى 
قاصرة على تبادل البضائع والس��لع بين األقاليم 
الروماني��ة،  ومن��ذ أن ب��دأ عه��د اإلمبراطورية 
الروماني��ة عل��ى ي��د أغس��طس ازداد النش��اط 

التجارى ويرجع ذلك لعدة أسباب هى:

على  روم��ا  ف��ى  المركزي��ة  اإلدارة  هيمن��ة  	■
اإلمبراطورية فى الداخل والخارج.

تأمين المالحة البحرية  بفضل قوة األسطول  	■
الرومانى .

فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وأسبانيا . 	■
إعطاء الفرصة لقرطاجة لممارسة نشاطها التجارى من جديد .  	■
وهكذا أصبح البحر المتوس��ط طريًقا داخليًّا للربط بين الواليات 
الرومانية، وكانت الس��فن التجارية الرومانية متقدمة بشكل كبير 

عن السفن اليونانية  

النقود:
 اهتم الرومان بتوفير العمالت النقدية الخاصة بهم ،  لتسهيل المعامالت التجارية، وكانت تصنع من 

الفضة والذهب والبرونز.

ثانًيا : الحياة السياسية :
كان��ت روما  هى عاصم��ة اإلمبراطورية التى نش��أت فى إيطاليا،  
وم��رت بث��الث أنظم��ة سياس��ية ه��ى : النظ��ام الملك��ى– النظ��ام 

الجمهورى–النظام اإلمبراطورى ...

1- النظام الملكى )753 - 510( ق.م: 
تأسست روما منذ عام 753ق.م على النظام الملكى  .

الملك :  بيده السلطة العليا في الشئون الدينية و القضائية والسياسية والعسكرية ويحكم مدى الحياة.

اعلم 

أن عقب وفاة الملك ُيختار 
نائب له ليحكم روما لمدة 

خمسة أيام فقط لحين اختيار 
الملك الجديد. 

فكر و�أجب:
ما أثر التجارة فى التواصل   -

الحضارى بين الحضارات 

القديمة ؟

لماذا تقدمت السفن الرومانية   -

على السفن اليونانية ؟

التجارة و السفر عند الرومانى القديم
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مجلـــس الشـــيوخ )الســـناتو( : يتكون من 
300عض��و م��ن الطبق��ة األرس��تقراطية ويعتب��ر 

ا للملك. استشاريًّ

جمعية األحياء : حيث كان الش��عب الروماني 
ينقس��م  إل��ى ثالثي��ن حيًّ��ا هي أقس��ام روم��ا، ثم 
اندمج��ت هذه األحياء؛ لتصب��ح ثالثة، وتعد هذه 
الجمعية كمجلس ش��عبي يجتم��ع بأمر من الملك 

لمناقشة أمور تهم الشعب.

وكما حدث فى اليونان، فقد قرر األرس��تقراطيون س��لب الملك س��لطاته وتوزيعها عليهم وبالفعل، 
أسقطوا النظام الملكى عام 510 ق.م وأعلنوا النظام الجمهوري...

2- النظام الجمهورى )510 - 27( ق.م:
 ق��ام ه��ذا النظام بعد الثورة عل��ى الملك »تاركوينوس«؛ لعدم إحساس��ه بمعاناة ش��عبه وتعديه على 

التقاليد الرومانية وتمثل هذا النظام فيما يلي:

ا، ولمدة ع��ام واحد يت��م اختيارهما باالنتخاب  القنصـــان : هم��ا اثنان من الحكام ينتخبان س��نويًّ
المباشر بواسطة الشعب .

مجلـــس الشـــيوخ : يتكون م��ن 300 عضو من األرس��تقراطيين ويدير ش��ئون البالد السياس��ية 
والتشريعية واالقتصادية والعسكرية .

جمعية القبائل: تعد تطوًرا للجمعية الشعبية، وتنعقد بناء على دعوة أحد نقباء العامة.
نقباء العامة : هم همزة الوصل بين الدولة والعامة، بحيث يحملون لحكام المدينة مشاكل العامة، 

ويبلغون العامة بأوامر الحكومة.

احل�ضارة الرومانية    الدر�س الثالث  

�قر�أ وناق�ش معلمك  :

لماذا فشل القانون الرومانى   -

فى تحقيق العدالة االجتماعية 

على الرغم من عبقرية الرومان 
التشريعية؟

ما مقومات تحقيق العدالة   -

االجتماعية فى أى مجتمع؟

ما تأثير الجمع بين السلطة   -

والثروة على العدالة االجتماعية 

فى الماضى والحاضر؟

ديمقر�طية روما
على الرغم من منح العام��ة فى النظام الجمهورى بروما 
حقوًقا كفلت لهم المس��اواة قانونًا مع األش��راف ، إال أنها 
كانت مساواة شكلية ، حيث كان العامة يميلون إلى انتخاب 
مرش��حين ينتمون ألس��ر من األش��راف وبالتالى استولوا 
على جميع المناصب ول��م يكن للعامة نصيب منها وهكذا 
ل��م يكن النظام الجمه��ورى فى روم��ا ديمقراطًيا بمعنى 

ا. الكلمة، وإنما ظل فى الواقع نظاًما أرستقراطّيً

مجلس الشيوخ
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3- النظام اإلمبراطورى :
 يب��دأ ه��ذا العصر من ع��ام 31ق.م بس��يطرة القائد أوكتافيوس عل��ى مصروفى ع��ام 27 ق.م قد منح 
مجلس الشيوخ لقب »أغسطس«للقائد أوكتافيوس وبذلك بدأ عصر اإلمبراطورية الرومانية وأدرك 

أغسطس أن أمن روما القومى يكمن فى : 

القادة العسكريين الرومان والتفافهم حوله.  إنهاء االنقسامات بين  	■
إعادة األمن فى ربوع اإلمبراطورية الرومانية . 	■

المحافظة على أمالك اإلمبراطورية الرومانية فى الشمال والشرق.  	■

. العدالة االجتماعية للمواطنين الرومان  تحقيق  	■

وفى عام 395 م قس��مت اإلمبراطورية الرومانية إلى قس��مين كبيرين هما : اإلمبراطورية الرومانية 
الغربية وعاصمتها روما، اإلمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية ، وقد قضى البربر 
على اإلمبراطورية الرومانية الغربية سنة 476 م و بالتالى سقطت آخر حضارات العالم القديم ، أما 
اإلمبراطورية الرومانية الش��رقية والتى عرفت باس��م الدولة البيزنطية  فقد استمرت بعد سقوط روما 
لم��دة تقترب من األلف عام، وقد انتهت من الوجود باس��تيالء الس��لطان العثمان��ى محمد الفاتح على 

مدينة القسطنطينية سنة 1453 م .

ثالًثا: الحياة االجتماعية :
واآلن تع��ال نتع��رف مالمح الحي��اة االجتماعية ... الحظ الش��كل المقابل لتتع��رف طبقات المجتمع 

الرومانى ... 

 األش�راف : وهى الطبق��ة الثرية التى تمتلك الس��لطة والمال 
وبحوزته��م أراض زراعي��ة شاس��عة وله��م كاف��ة الحق��وق 

السياسية ومنهم الفرسان وهم كبار رجال الجيش.

 التجار والحرفيون: ويش��كلون جزًءا كبيًرا من 
المجتم��ع الرومان��ى، عاش��وا حي��اة اقتصادية 

صعبة، وتضرروا من كثرة حروب روما.

�لتاأييد �ل�شعبى 
حرص أكتافيوس على ضرورة التأييد الشعبى المستمر 
لكل خطوات��ه لدرجة أنه ابتدع أخطر وس��يلة دعائية 
فى التاريخ القديم ، وهى إصدار جريدة يومية إلخبار 
الش��عب الرومانى بما يريده هو ، واستطاع بنجاح أن 
يمثل عليهم دور خادمهم المطيع المتواضع وهو فى 

الحقيقة سيدهم.

ناق�ش وتعلم:-
ما تأثير وسائل الدعاية و اإلعالم   -

على آراء وفكر الشعب؟

ما مقومات األمن القومى فى   -

أي مجتمع؟

األشراف

التجار والحرفيون

العامة والمزارعون

 العبيد

طبقات المجتمع الروماني
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 العامة والمزارعون: وقد اش��تركوا مع طبقة التجار والحرفيين في الصراع الس��لمي مع األشراف؛ 
لنيل حقوقهم السياسية واالجتماعية وحققوا إنجازات كبيرة في ذلك.

 العبيد : هم أسرى الحرب الذين فقدوا كافة حقوقهم االجتماعية والسياسية، وشكلوا أزمة حقيقية 
داخل المجتمع.

رابًعا: الحياة الدينية:
تمثلت الحياة الدينية فى عبادة بعض المعبودات واألباطرة 

1-  معبودات الرومان:
 تع��ددت معب��ودات الروم��ان ، وأهمه��ا) جوبيت��ر( ال��ذى يمثل 
الس��ماء الصافية، وهو كبير المعبودات عند الرومان، كما تميز 
الروم��ان بظاه��رة تس��امحهم الدينى م��ع المعب��ودات األجنبية، 
والس��ماح بإقام��ة المعابد لها فى روما مث��ل إيزيس وأوزوريس 

عند المصريين.

كما انتشرت عبادة األباطرة، مثل أغسطس وتيبريوس، وسرعان 
ما سقطت هذه العبادة بعد انتشار الديانة المسيحية.

2-  الكهنة:
ا  ل��م يكن للكهنة طبقة مميزة عن غيره��م من الطبقات االجتماعية. وال تتطلب وظيفتهم إعداًدا خاصًّ

أو تمريًنا وممارسة وهو دليل على مدى ارتباط الدين بالدولة.

خامًسا: الحياة الثقافية و العلمية:
استخدم الرومان اللغة الالتينية وجعلوها اللغة الرسمية، ومن ثم 

انتشرت فى بقية أنحاء روما نتيجة التوسع الرومانى  .

وقد ازدهر الش��عر فى عصر أغس��طس بوجه خاص، الذى عاش فى زمنه الشاعر ) ڤرچيل( أعظم  	■
شعراء الرومان، وهو الذى خلد قصة تأسيس روما .

كما كان هناك بعض المؤرخين من أصل رومانى، وصنفوا ضمن مؤرخى اليونان؛ ألنهم كتبوا التاريخ 
باليونانية مثل سترابون.

من �أقو�ل ) ڤرچيل(  �أحد �شعر�ء �لرومان

» إننا شعب شديد المراس، نحمل أطفالنا إلى األنهار ونعودهم قوة 
االحتمال فى المياه الثلجية القارصة وهم فى الصبا، يقضون الليالى 
س��اهرين على الصيد ويقطعون أخش��اب الغابات، ورياضتهم هى 
كبح جماح الجياد، وقذف النبال بالقوس فإذا بلغوا س��ن الشباب، 
يزداد جلدهم على المشاق واحتمالهم للضنك فيسحرون األرض 

بمعاولهم أو يهزون المدائن فى الحروب.

ناق�ش و��شتنتج :

اقترح عنواًنا لهذا النص.  -1

ما أسلوب التربية فى   -2

روما القديمة؟

ماذا تستنتج من هذا   -3

النص؟

مالمح الحياة الدينية

            �علم

أن التسامح الدينى هو   
الطريق لبناء دولة مستقرة

احرص على التواصل مع 
الحضارات األخرى

احل�ضارة الرومانية    الدر�س الثالث  
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والشكل التالى يوضح أشهر المؤرخين:

 إينوس

يلقب بأبى التاريخ الرومانى كتب 
حوليات لملوك روما وحكامها. 

 كاتو الرقيب

أول مؤرخ رومانى كتب بالنثر الالتينى) ومن مؤلفاته المهمة 
عن التاريخ " األصول" ويتحدث عن تأسيس مدينة روما.

سادًسا: الحياة الفنية:
1- العمارة:

بلغ الرومان فى العمارة درجة كبيرة من التقدم ، حتى أصبح فن العمارة الرومانى هو أهم مظهر فنى 
للدول��ة الرومانية وجاء مزيًجا من العمارة اليونانية والمصرية، والبقايا األثرية حتى اآلن تبرز مدى 
التفاع��ل الحضارى بين الحضارات، وقد أنش��أ الروم��ان أكثر المدن روعة ف��ى التاريخ وهى مدينة 

روما، وما تميزت به من منشأت ضخمة كالمعابد والقصور والحمامات وأقواس النصر.

1- النحت

من أهم ما يميز فن النحت الرومانى واقعيته الشديدة خاصة فى نحت التماثيل الشخصية، مثل رأس 
قيصر المصنوع من حجر البازلت وتمثال »بومبى«.

البانثينون الروماني ويظهر فيه التأثر بالعمارة اليونانية مبنى الكوليسيوم

قوس النصر
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■	كان من أهم ما تفوق فيه الرومان النقوش البارزة على الجدران واألعمدة، 
ويستخدمون هذه النقوش كزخارف وزينة ومن أمثلتها:

• نقوش عمود تراجان.  

• زخ��ارف الصلص��ال المح��روق على ج��دران المعابد ، وق��د تجلى فى   
نحتهم دقة العمل والتعبير عن الشعور.

• وم��ن روائع فن النحت الرومانى أيًضا النق��وش الموجودة على أقواس   
النصر الت��ى كانت تق��ام تخليًدا النتص��ارات القادة العظ��ام واألباطرة، 

وأجملها قوس اإلمبراطور تيتوس.

3-  التصوير الرومانى :
	انتقل فن التصوير اإلغريقى إلى روما بانتقال الرس��امين اإلغريق إلى  	■

روما عاصمة اإلمبراطورية.

و ق��د ازدهر فن التصوي��ر القديم أى الرس��م و ازداد انتش��اًرا عند  	■ 
الرومان لحاجة المس��كن الرومانى إل��ى تجميل حوائطه من الداخل 
واس��تخدم النبالء الروم��ان المصورين اإلغريق ف��ى تزيين جدران 
قصورهم بالرس��وم الملونة لتنقل الطبيعة و الحياة من خارج المسكن 
إل��ى داخله؛ كم��ا اهتموا بزخرف��ة أرضيات الحج��رات بلوحات من 

الفسيفساء الملون التى تحمل مناظر معبرة .

عمود تراجان

فن الفسيفساء الروماني

الفن ودوره فى بناء المجتمع

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة

احل�ضارة الرومانية    الدر�س الثالث  
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 مصر تحت حكم الرومان 
)30 ق.م - 642 م(

الدر�س الرابع

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يفسر أسباب اهتمام الرومان بحكم مصر.•  

يتعرف أهم مظاهرحكم الرومان فى مصر.•  

يحدد على خريطة زمنية أهم األحداث التاريخيةالمرتبطة بحكم •  

الرومان فى مصر.

يحدد أهم المظاهر الدينية فى العصر الرومانى.•  

يعدد أسباب فساد حكم الرومان لمصر.•  

يحدد أهم الخصائص التى تميز الحضارة الرومانية فى مصر.•  

يتنبأ بالنتائج التى ترتبت على فساد الحكم الرومانى فى مصر.•  

يكتب بحًثا تاريخًيا عن حالة مصر تحت الحكم الرومانى.•  

يقدر دور الشعب المصرى فى مقاومة االحتالل الرومانى لمصر.•  

القضايا المتضمنة:

التربية من أجل المواطنة.  -

االضطهاد الديني.  -

الوحدة الوطنية.  -

القيم المتضمنة:

الوحدة واإلخاء.  -

حب العلم.  -

التسامح والتعايش مع اآلخرين.  -

المهارات المتضمنة :

كتابة بحث تاريخي.  -

جمع المعلومات التاريخية.  -

استخدام الرسوم و النقوش.  -



مقدمة :
 وقع��ت مص��ر تحت الحكم الرومانى عقب معركة أكتيوم البحرية ع��ام 31 ق.م ومنذ ذلك التاريخ 
تحول��ت مصر إلى والية رومانية تحت قيادة أكتافيوس عام )30 ق.م(، وأطلق عليه لقب أغس��طس.

ولقد تمتعت مصر بمركز خاص ميزها عن بقية واليات اإلمبراطورية الرومانية. هل تعرف لماذا؟
يرجع ذلك ألهمية موقع مصر الجغرافى فى ملتقى قارات العالم القديم و المتحكم فى طرق التجارة 
آنذاك، باإلضافة إلى إمداد روما بالقمح الالزم إلطعام السكان، ... و اآلن الحظ الشكل التالى لتتعرف  

أحوال مصر تحت الحكم الرومانى:

أواًل: الحياة االقتصادية: 
ح��اول الرومان النه��وض بمرافق البالد اقتصادًيا فى كافة المجاالت نظ��ًرا الهتمام األباطرة الرومان 

ا بشئون الزراعة والصناعة والتجارة. باالنتفاع بموارد مصر وفى سبيل ذلك اهتموا اهتماًما خاصًّ

- الزراعة:  فى مجال الزراعة اهتموا ب�:

النيل. ■		ضبط مياه  ■		تطهير الترع القديمة.   ■		حفر ترع جديدة.  
■		زيادة المحاصيل الزراعية وفى مقدمتها القمح.

■		زيادة محاصيل الفواكه والخضراوات والبردى ونباتات الزينة.

- الصناعة:
اهتم الرومان بالصناعة أيًضا وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التى 
أتقنها المصريون القدماء أيام الفراعنة ومن أهم تلك الصناعات:

العالم. ورق البردى الذي كانت مصر مصدره الوحيد فى  	■
صناعة النس��يج من الكتان ويعد من أجود أنواع األقمش��ة  	■

آنذاك والمنسوجات الصوفية .
الصناعات الزجاجية والخشبية. 	■

صناعة األوانى الفخارية واألدوات المنزلية. 	■
صناعة الحلى الذهبية والفضية وتصنيع المعادن. 	■

صناعة الزيوت والعطور والعقاقير الطبية. 	■
- التجارة:

اهتم الرومان بالتجارة الداخلية، حيث مارس سكان مصر التجارة 
الداخلية بكل حرية، واهتم الرومان بتحسين الطرق وتمهيدها، 

125كما أعادوا حفر القناة التى كانت تصل النيل بالبحر األحمر.

الحياة السياسية

الحياة الدينيةالحياة االجتماعية

الحياة الثقافية

الحياة الفنية أحوال مصر تحت الحكم الحياة االقتصادية
الرومانى

ماذا تستنتج من هذا النص؟  -

ماذا تقول عن مصر وما تمتلكه من    -
مقومات طبيعية وبشرية؟

لقد ذكر المؤرخ )سترابون( 
الذى زار مصر فى أوائل العصر 

الرومانى

ال��زج��اج  ص��ان��ع��ى  "أن 
لديهم  كانت  باإلسكندرية 
أسرار خاصة بهذه الصناعة، 
كانت  مصر  تربة  أن  كما 
معينة  مادة  على  تحتوى 
لصناعة  خاص  بوجة  تصلح 

الزجاج متعدد األلوان".
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يقول �لموؤرخ �لغربى �يدر�ش بل

 "إن تاري��خ مص��ر الرومانى قص��ة محزنة من قصص 
االس��تغالل الذى يدل على قصر النظ��ر، وينتهى حتًما 

باالنهيار االقتصادى واالجتماعى"

فكر وناق�ش معلمك
لماذا وصف الكاتب استعمار   -

الرومان لمصر بالقصة المحزنة؟

لماذا تنبأ الكاتب بانهيار الرومان فى   -

مصر؟

أما التجارة الخارجية فكان يش��رف عليها الرومان إشراًفا كاماًل حيث كانت اإلدارة الرومانية ترسل 
ممثلين لها مع السفن التجارية فى البحر المتوسط واألحمر.

- الضرائب: 
تعتب��ر الضرائب أهم ما كان يس��عى إليه الرومان فى مصر؛ ولذلك وضع��وا نظام ضرائب  فى منتهى 
الدقة لم نسمع عنه فى العالم القديم كله، وذلك حتى يتمكنوا من تحصيل أية مبالغ من األهالى لتورد 

إلى الدولة. وفى سبيل ذلك:

استخدموا نظام اإلحصاء السكانى، التى تحدد أعداد السكان وأعمالهم وأنواعهم.  - 1
فرضوا على سكان مصر أكثر من 200 نوع من الضرائب.  - 2

استحدثوا نظام الخدمات اإللزامية، وهى أعمال تفرض على األهالى بدون مقابل.  - 3

ثانًيا: الحياة السياسية:
كان النظام السياس��ى يقضى بأن يحكم الواليات قنصل س��ابق، ولكن نظًرا ألهمية مصر االقتصادية 
والجغرافية، فقد قرر اإلمبراطور الرومانى »أغسطس« أن يكون حاكم مصر يتبعه مباشرة، ويتلقى 
األوام��ر من��ه، وأن يكون م��ن طبقة الفرس��ان الموالية له وذات الكف��اءة اإلداري��ة والمالية والخبرة 
العسكرية، وحظر على أي شخص من طبقة »السناتو« دخول مصر إال بإذن من اإلمبراطور مباشرة.. 

ا إلى ثالثة أقسام يرأس كل منها حاكم رومانى وهى:  كما قسمت مصر إداريًّ

ثالثا  الحياة االجتماعية :
 الحظ الشكل التالي؛ لتتعرف طبقات المجتمع في      

 مصر تحت الحكم الرومانى:

اليهود

إغريق المدن األربعة

الرومان

إغريق الريف المصري

المصريون

مصر السفلى 
)الوجه البحرى(

مصر الوسطى 
)القسم الشمالى من 

الوجه القبلى(

مصر العليا 
)القسم الجنوبى من 

الوجه القبلى(

األقسام اإلدارية لمصر

ما رأيك فى هذا التقسيم ولماذا كان 
اإلغريق أعلى من المصريين؟
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 الدر�س الرابع          م�رص حتت حكم الرومان  

1- طبقة الرومان:
 تمتعت بكافة االمتيازات المالية والقانونية، وتكونت فى مصر من :

الوالى: كان على رأس الهرم االجتماعى، ويقيم فى اإلسكندرية. ويساعده حكام المديريات.

الجنود الرومان:  هم جنود الحاميات الرومانية التى عاشت فى مصر وتضم الفرسان والمشاة.
المواطنون الرومان : الذين قدموا إلى مصر؛ للتجارة نظًرا لغناهم االقتصادى.

2 - إغريق المدن األربعة :
ش��كلوا الطبقة الوس��طى داخل المجتمع المص��رى، حيث تمتعوا ببعض االمتي��ازات وأهمها أنهم لم 
يدفعوا ضريبة الرأس )الجزية( وس��كنوا المدن األربعة وهى ) نقراطيس، اإلسكندرية، بطلميس، 

وأنطنيوبوليس(

3- اإلغريق في الريف المصري:
حيث كانوا ينتشرون في عواصم األقاليم، ويعملون في التجارة 

واألعمال المصرفية ويشغلون المناصب العامة.

4- اليهود:
عاش��وا في اإلسكندرية وكان لهم حي مخصص هو الحي الرابع 

وكانوا أصحاب رؤوس أموال ويعملون في التجارة والبنوك والمراباة.

5 - المصريون:
كل م��ن كان يعيش فى ربوع مصر وليس رومانيًّا أو من س��كان المدن األربعة، حيث كانت تفرض 

عليهم كافة األعباء الضريبية، وليست لهم حقوق قانونية.

وكان ال يسمح ألى أحد من فئة سكانية أن يرقى إلى الفئة األعلى إال بقانون يصدر من اإلمبراطور نفسه.

رابًعا:  الحياة الدينية:
تمثلت المظاهر الدينية فى العصر الرومانى فيما يلي:

اس��تبدال عب��ادة الملوك البطالم��ة بعبادة األباط��رة الرومان،  	■
حي��ث اعتب��ر المصري��ون اإلمبراطور هو الوريث الش��رعى 

للملك الفرعونى والبطلمى.

وكان أه��م متغير دينى فى القرون الثالث��ة األولى الميالدية،  	■
هو ظهور الديانة المسيحية .

ولكن كيف ظهرت المسيحية وكيف دخلت مصر؟

ولد الس��يد »المسيح عيسى« عليه السالم في بيت لحم بفلسطين في عهد اإلمبراطور الروماني  	■
»أغس��طس«، وأخذ يدعو لإليمان بالله الواحد والمحبة والسالم واإلخاء والتسامح، وقد دخلت 

         �علم 

أن مصر بالنسبة للرومان

 والية تابعة لهم، ومورد  

اقتصادى كبير ينعش الخرانة 

الرومانية بالمال والغالل

         �علم 

أن االضطهاد:

 هو انتهاك حقوق المواطنة 

 من قبل السلطة الحاكمة مع عدم 

التعهد بمعالجة هذا االنتهاك.
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المس��يحية مصر على يد القديس »مرقس« أحد تالميذ الس��يد المسيح في 
منتص��ف القرن األول المي��الدي في عهد اإلمبراط��ور الروماني» نيرون« 

)54 :  68 م(.

وق��د أقبل المصريون على اعتناق المس��يحية؛ ألنهم وج��دوا فيها مبادئ  	■
س��امية وخالًص��ا لهم م��ن واقعه��م المضطرب والقه��ر والذل ال��ذي كانوا 
يعانونه تحت الحكم الروماني. ونش��أت الرهبنه المسيحية فى مصر حيث 

حاول المسيحيون االبتعاد عن بطش السلطة الحاكمة.

واآلن هيا بنا نتعرف موقف الرومان من انتشار المسيحية...

االضطهاد الروماني للمسيحيين:

تعرض السيد المسيح وتالميذه لالضطهاد الروماني؛ ألن مبادئ المسيحية  	■
ُتخالف الوثنية ورفض المس��يحيون تقديس ص��ور األباطرة الرومان، وبلغ 
االضطه��اد حده ف��ى عهد اإلمبراط��ور »نيرون« الذي أح��رق روما واتهم 

المسيحيين بإحراقها؛ ليبرر اضطهاده لهم واستخدم أبشع الطرق.

أم��ا اإلمبراط��ور دقلديان��وس )284م : 305م( فقد أصدر مرس��وًما بهدم  	■
إعدام م��ن يتبع التعاليم المس��يحية  الكنائ��س وح��رق الكتب المقدس��ة و
فس��مى عهده )بعصر الش��هداء( بس��بب ما تعرض له المصريون من حركة 
اضطه��اد مم��ا دفع األقباط أن يخلدوا تاريخ ش��هدائنا فاتخذت الكنيس��ة 

القبطية في مصر عام 284م بداية للتقويم القبطي.

فى عام 313م أصدر اإلمبراطور قسطنطين مرسوم التسامح مع المسيحيين  	■
فيما عرف باسم » مرسوم ميالن« والذي أعطى الحرية الدينية للمسيحيين.

بإلغاء  : 395م( مرسوًما  ثم أصدر اإلمبراطور ثيودوس��يوس )387م  	■
الوثنية واالعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للدولة.  

خامًسا: الحياة الثقافية:
ظل��ت اإلس��كندرية مرك��ًزا للعلم والف��ن خالل العص��ر الرومانى، 
كم��ا بقي��ت من أعظ��م موانئ البح��ر المتوس��ط وأعرقه��ا حضارة، 
وق��د احتفظت بش��هرتها ومكانتها ف��ى عالم الط��ب، وكذلك ازدهر 
به��ا الكثير من العل��وم وخاصة الهندس��ة والميكاني��كا والجغرافيا 

والتاريخ والفلس��فة. وكان من أش��هر فالس��فة العصر )أفلوطين( وهو مصرى من أبناء أسيوط عاش فى 
القرن الثالث الميالدى، أما الدراسات األدبية فقد اقتصرت على نشر وشرح األعمال األدبية القديمة.

وقد قامت المدرس��ة المس��يحية باإلس��كندرية بدور فعال فى إثراء الحياة الثقافية فى مصر، وانتشر 
األدب القبطى الذى اتخذ ش��كل مواعظ تتعلق باألمور الدينية مثل قصص القديسين وشرح الكتاب 

اإلمبراطور قسطنطين

اإلمبراطور دقلديانوس

احرص على التمسك بالفضائل 
ومكارم األخالق.

اعلم أن 

األقباط كلمة تطلق على 
المصريين جميًعا

الشعب المصرى يمتاز بتدينه.

اإلمبراطور نيرون
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المقدس وتراجم ش��هداء األقباط، وكان الغ��رض منها الحث على 
الفضائل ومكارم األخالق .

ولم يدم ازدهار منشآت اإلسكندرية الثقافية والعلمية طوياًل، فقد 
دمر الرومان المدينة عدة مرات بما فيها دار العلم والمكتبة نتيجة 

لقيام ثورات واضطرابات بها. 

سادًسا: الحياة الفنية
ظلت الفنون مزدهرة فى مصر، ويشهد بذلك ما عثر عليه فى مدينة اإلسكندرية واليزال معروًضا حتى 

اآلن  بالمتحف اليونانى الرومانى. ويمكن تقسيم الفن حينذاك إلى قسمين رئيسين:

فن الطبقة الحاكمة:  ويمثله تماثيل األباطرة الرومان والنقوش التى زينت بها جدران التوابيت 
الحجرية.

الفن الشـــعبى:  الذى يتمثل فى آالف التماثيل الصغيرة واألوانى الفخارية والحجرية والمعدنية 
التى تزخر بها المتاحف، كذلك كثر استخدام الفسيفساء فى األرضيات بوجه خاص، وتمثل مناظرها 

أشخاص وحيوانات منها الحقيقية ومنها الخيالية.

الفن القبطي:  وفى ظل المسيحية نشأ فن يعبر عن الدين الجديد 
فى إطار الموروث العميق من الفن المصرى والشرقى وقد عرف هذا 
الف��ن بالفن القبط��ى، ونتمثله ف��ى الكنائس واألدي��رة القديمة  والتى 
الت��زال آثارها باقية حت��ى اليوم وتأثر الفنان القبط��ى بخصائص الفن 

المصرى القديم فى التصوير والرسم التشكيلى والنحت والعمارة.

ومن أمثلة اآلثار القبطية في مصر ما يلي:

الكنيسة المعلقة:وتقع في حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

دير المحرق بأسيوط: ويشتهر باسم دير السيدة العذراء مريم.

دير األنبا أنطونيوس: ويقع بالقرب من مدينة الزعفرانة بمحافظة 
البحر األحمر.

أديرة وادي النطرون: وهى أربعة أديرة تقع بالقرب من دلتا مصر.

المتحف القبطي: ويقع داخل أسوار حصن بابليون ويتسم بالطابع 
القبطي الممزوج بالتقاليد المصرية القديمة والهلينستية والبيزنطية 

واإلسالمية.

 الدر�س الرابع          م�رص حتت حكم الرومان   

            هل تعلم 

أن األديرة فى مصر كانت  

 بها مراكز علمية ممتازة  

لعلوم الكنيسة، وقام الرهبان بدور 

فعال فى نسخ المخطوطات ومن 

أهمها الكتاب المقدس وقوانين 

الكنيسة وغيرها .

دير المحرق

دير األنبا أنطونيوس

دير األنبا بيشوي بوادي النطرون
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واآلن تعال نتعرف أسباب سقوط الحكم الروماني في مصر.

بالرغ��م من محاوالت اإلصالح التى حدثت فى عه��د الرومان إال أن الحكم الرومانى بصفة عامة قد 
اتسم بالفساد، وكان من مظاهر هذا الفساد مايلى:-

1 - استبداد الحكام وظلمهم و استنزافهم االقتصادى  لموارد مصر.
2- النظام اإلقطاعى فقد اعتبروا أرض مصر كلها لإلمبراطور يمنح قطًعا منها للمقربين منه أو 

للمحاربين أو لغيرهم.

3 - فداحة الضرائب المفروضة على المصريين وتعددها واالستبداد والعنف فى وسائل جمعها.
4 - اعتبار المصريين طبقة أقل تعمل فى سبيل إرضاء الطوائف المميزة وعلى رأسهم الرومان 

واإلغريق.

لذل��ك قاوم المصري��ون  الروم��ان ودافعوا عن حرياته��م وأخذ هذا 
الكف��اح ص��وًرا رائعة من الصم��ود والتحدى تمثلت ف��ى قيام ثورات 
ضدهم وهجرة القرى وترك الحقول إلهمال الزراعة كوس��يلة سلمية 
لمحارب��ة الروم��ان واس��تمر ه��ذا الوض��ع حتى ج��اء الفت��ح العربى 
اإلس��المى لمص��ر ع��ام 641م؛ لتدخل عص��ًرا جديًدا تح��ت الحكم 

اإلسالمى الذى تميز بالتسامح الدينى واحترام األديان.
حيث أصدر عمرو بن العاص  خطاب أمان للبابا »بنيامين« الذي كان 
مختفًيا بأديرة وادي النطرون ثم صعيد مصر لمدة ثالثة عشر عاًما من 
االضطهاد الرومانى، فعاد البابا إلى النشاط الديني، وقد أمر عمرو بن 
العاص باس��ترداد جميع الكنائس التي اس��تولى عليها الروم خاصة في 

اإلسكندرية.

�علم   

أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص أوصى

 بأهل مصر خيًرا حيث قال..

"إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط 

خيًرا"

"إذا فتح هللا عليكم مصر فاتخذوا 

منها جنًدا كثيًفا فذلك الجند خير 

أجناد األرض؛ ألنهم فى رباط إلى 

يوم القيامة"

الوحدة الوطنية

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة
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 الدر�س الرابع          م�رص حتت حكم الرومان 

مفاهيم الوحدة الرابعة

إغريق  سكان بالد اليونان وكريت وقربص واملناطق املجاورة، وأسسوا حضارة كبرية 
ىف بالد اليونان بدأت من القرن الثامن قبل امليالد . 

نظام اجتامعى استحدث ىف مدينة إسربطة يقوم عىل اعتبار الطفل)ذكر أو أنثى(  تربية عسكرية 
عسكريًّا منذ ميالده حتى مماته .

نظام اجتامعى تم استحداثه ىف أثينا عىل عكس النظام اإلسربطى. تربية سلمية  

نظام ملىك  نظام قائم عىل فرد واحد جيمع ىف يده كل السلطات، وحيكم مدى احلياة ويورث 
احلكم من بعده.

نظام حكم يقوم عىل أساس تقسيم السلطات وتوزيعها بني هيئات متعددة. نظام مجهورى 

له  وخيضع  معينة،  قوانني  إىل  االستناد  دون  واحد  فرد  يد  ىف  السلطات  تركيز  ديكتاتورية 
املحكومون بدافع اخلوف. 

الرشق  حضارات  مزايا  بني  متزج  اإلسكندر؛  عهد  ىف  نشأت  جديدة  حضارة  حضارة هلينستية 
العريقة واحلضارة اإلغريقية.
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التواصل الحضارى المصرى مع أوربا
“ التواصل األوربى “

الدر�س الخام�س

 فى نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادًرا على أن:

يستنتج من الخريطة معابر التواصل الحضارى مع قارة أوربا .•  

يحدد عالقة مصر بحضارة بالد اليونان.•  

يستنتج فضل مصر على حضارات اليونان و الرومان.•  

يقدر أهمية التعاون و التفاهم الدولى بين الشعوب .•  

يحدد دور مكتبة اإلسكندرية فى نشر العلم فى ربوع العالم •  

المختلفة.

يبرهن باألدلة على تواصل مصر مع بالد اليونان والرومان.•  

يكتب مقااًل عن أهمية التواصل الحضارى األوربى.•  

يقدر دور المصريين القدماء فى نشر الحضارة المصرية القديمة •  

فى قارة أوربا.

القضايا المتضمنة:

التواصل الحضارى األوربى.  -

التفاهم الدولى.  -

القيم المتضمنة :

االعتزاز بالتراث الحضارى   -

المصري.

التسامح الدينى.  -

االستفادة من تجارب اآلخرين.  -

التعاون بين الشعوب.  -

المهارات المتضمنة :

استخدام األدلة التاريخية.  -

كتابة البحوث القصيرة.  -

كتابة مقال.  -

قراءة النصوص التاريخية.  -
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التوا�ضل احل�ضارى    الدر�س اخلام�س 

امل�رصى مع اأوربا    

  

واآلن الحظ الخريطة التالية لتتعرف معابر التواصل الحضارى مع قارة أوربا...

عزيزى الطالب  ...
ازده��رت حض��ارة مص��ر منذ فجر التاري��خ، وهى أهم حض��ارات العال��م القديم، وبلغ��ت من القوة 
والتطور ما جعلت البالد المجاورة تتطلع إليها لالستفادة من إنجازاتها الحضارية ، فظهرت التأثيرات 

اإلبداعية للحضارة المصرية  فى بالد اليونان والرومان منذ أقدم العصور نتيجة لعدة أسباب، منها :

خطر الفرس على مصر وبالد اليونان.  -1

حاجة المدن اليونانية للقمح المصرى.  -2

حاجة مصر للجنود المرتزقة من اإلغريق لصد ومقاومة الفرس .  -3

احتياج اليونان بعد النهضة الثقافية الكبرى في القرن الخامس قبل الميالد لورق البردى المصرى   -4
.

احرص على االستفادة من تجارب 
وحضارات اآلخرين وتواصل 

معهم.

خريطة )22( توضح معابر التواصل الحضارى مع أوربا

من خالل الخريطة نستنتج أن معابر التواصل الحضارى مع قارة أوربا تتمثل فيما يلى :

جزيرة كريت :   والتى غزاها اإلغريق وأخذوا الكثير من مظاهر حضارتها المتأثرة بالحضارة المصرية .

بـــاد فينيقيا : حي��ث نقل الفينيقي��ون الحضارة المصرية للب��الد المجاورة ومنه��ا بالد اإلغريق.

. الروم��ان  ب��الد  إل��ى  المصري��ة  الحض��ارة  خالله��ا  م��ن  انتقل��ت  والت��ى   : اليونـــان  بـــاد 

واآلن تعال نتعرف مالمح التواصل الحضارى بين مصر وحضارات بالد اليونان والرومان ...
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 أواًل: مصر والتواصل الحضارى مع بالد اليونان :
ترج��ع عالقة مصر ببالد اليون��ان إلى عصر الدولة القديمة فى مصر، فقد عثر بجزيرة كريت _ أحد 
معاب��ر التواصل لبالد اليونان _ على 6000 قطع��ة أثرية مصرية ، كما وجد على جدران مقبرة وزير 
المل��ك تحتمس الثالث أحد ملوك الدولة الحديثة وفد من الكريتيين يقدم الجزية للملك... تعال مًعا 

نتعرف نماذج من التواصل الحضارى بين مصر وبالد اليونان ...

التواصل االقتصادى :
 جاء بعض اليونانيين إلى مصر فى )العصر المتأخر( واشتغلوا بالتجارة وأسسوا مدينة خاصة بهم على 
الطراز اإلغريقى س��ميت “ نقراطيس “ بمحافظة المنيا ، كما وفد إليها الفنانون والصناع اليونانيون، 
حي��ث ارتقت صناع��ة الزجاج واألوانى الفخارية بها، كما تمكن البطالمة فى مصر من إنش��اء منارة 

اإلسكندرية؛ إلرشاد السفن، وكذلك إدخال وسائل رى حديثة مثل الساقية وغيرها .

التواصل السياسى :
 توطدت العالقات بين مصر واليونان فى فترة حكم األسرة 26 فقد تم استخدام اليونانيين كمرتزقة فى 
الجيش المصرى، وعندما تمكن اإلسكندر األكبر المقدونى من االستيالء على مصر عام 332 ق . م، 

عمل على مزج الحضارة المصرية القديمة بالحضارة اليونانية فيما عرف باسم الحضارة الهلينستية .

 التواصل الدينى واالجتماعى :
تأث��ر اإلغري��ق بالديان��ة المصري��ة ، وأصبح��ت عقي��دة اإللهة 
“إيزي��س “ عبادة ش��ائعة فى ب��الد اإلغريق ولذل��ك عندما جاء 
اإلس��كندر األكب��ر المقدون��ى ح��رص عل��ى احت��رام الع��ادات 
والتقاليد المصرية، وقدم القرابي��ن للمعبودات المصرية وحمل 
األلق��اب الفرعونية ، واتخذ ش��عار قرنى الكب��ش المقدس لإلله 
آمون رمًزا له، ومن بعده س��ار البطالمة على نفس النهج فأنش��أوا 
المعاب��د عل��ى الط��راز الفرعون��ى، مثل معب��د إدفو لعب��ادة اإلله 

ح��ورس، ومعبد دندرة لعبادة اإللهة حتح��ور، ومعابد فيلة لعبادة 
اإلله��ة إيزيس ، كما تمك��ن بطلميوس األول م��ن توحيد ديانتى 
اليونان ومصر فى عبادة واحدة باس��م اإلله س��رابيس، الذى أنشئ 
له معبد السرابيوم باإلسكندرية،  كذلك صور الملك »بطلميوس 
الثالث« م��ع زوجته على واجه��ة معبد الكرن��ك باألقصر بالزى 
التقلي��دى المص��رى و باألس��لوب الفنى الفرعون��ى ، وكذلك فعل 

البطالمة اآلخرون

معبد إدفو

  تو��شل ح�شاري

تأثر اليونانيون بالكثير من 
مظاهر الحياة المصرية، 

فتعلموا اللغة المصرية 
وعبدو اآللهة المصرية 
واتخذوا أسماء مصرية
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التواصل الثقافى :
ح��رص الكثي��رون من مفك��رى اإلغريق وعلمائه��م على زي��ارة مصر وااللتق��اء بالكهن��ة العلماء 
المصريي��ن واالط��الع على مكتب��ات المعابد المصري��ة لينقلوا العل��وم المصرية إلى ب��الد اليونان، 
وكانت البيئة العلمية الراقية التى توفرت فى اإلسكندرية حيث تأسست دار العلم والمكتبة الكبرى 
برعاية البطالمة، س��بًبا فى االرتقاء بالعلوم والفكر الفلس��فى واإلبداعى األدبى الذى شارك فيه علماء 

اإلسكندرية على اختالف أصولهم.

 التواصل الفنى :
تأثر الف��ن اليونانى بالفن المص��رى القديم خاصة 
ف��ى مجال العم��ارة ،وهو ما ظهر ف��ى قصر الملك 
مين��وس و معبد البارثنون بأثين��ا  وما به من أعمدة 
دوري��ة ذات أص��ول مصري��ة، حي��ث كان الفن 
المص��رى بمثاب��ة القاع��دة الت��ى أقام عليه��ا الفن 

اليونانى... الحظ الصور لتتعرف مظاهر التأثر...

ثانًيا: مصر والتواصل الحضارى مع بالد الرومان :
ب��دأت العالق��ة بي��ن مص��ر وب��الد الروم��ان م��ن خ��الل التب��ادل 
التج��ارى فيم��ا بينهما ، ث��م بدأ  التدخل السياس��ى للروم��ان عندما 
ضعف��ت دول��ة البطالم��ة ف��ى مص��ر، روما تف��رض س��يطرتها على 
العال��م القديم ، حتى نجحت فى الس��يطرة على مصر عام 30ق.م . 

واجهة معبد البارثنون 
ببالد اليونان يظهر من 

خالله األعمدة الدورية 
ذات األصول المصرية

مقابر بنى حسن بالدولة 
الوسطى ويظهر العمود 
المصرى المضلع الذى 

أقامت عليه بالد اليونان 
عمارتها األولى.

�كت�شف وتعلم :
1- ما أهمية مكتبة اإلسكندرية فى العصور القديمة ؟

2 - اقترح عدة وسائل إلعادة الدور الحضارى لمكتبة 

اإلسكندرية فى العصر الحديث .

مكتبة اإلسكندرية
احت��وت عل��ى نصف مليون كت��اب فى جميع فنون العل��م والمعرفة باللغ��ات المختلفة 
:اليوناني��ة والفينيقية والهندي��ة، ولكنها تعرضت للتدمير ع��ام 48ق.م ، ثم دمرت نهائيًّا 
ع��ام 391م؛ لذا تعاونت منظمة اليونس��كو ودول العالم فى مش��روع إع��ادة بناء مكتبة 

اإلسكندرية تقديًرا لدورها فى نشر العلم .

مكتبة اإلسكندرية حديًثا

احرص على التعاون و التفاهم مع 
شعوب العالم المختلفة

التوا�ضل احل�ضارى    الدر�س اخلام�س 

امل�رصى مع اأوربا    
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ح�ضارة اليونان و ح�ضارة الرومان   الوحدة الرابعة   4

واآلن عزيزى الطالب تعال نتعرف نماذج من التواصل الحضارى بين مصر وبالد الرومان ...

التواصل االقتصادى:

التواصل الدينى واالجتماعى:
تأث��ر الروم��ان باإلغري��ق والذي��ن كان��وا بدوره��م متأثري��ن بالحض��ارة 
المصري��ة القديمة، فقد أخذ الرومان ع��ن اإلغريق الكثير من معتقداتهم 
الديني��ة ، وانتقلت إلى روما عبادة بعض المعبودات المصرية القديمة مثل 
إيزي��س المعبودة المصرية  » س��رابيس « المعب��ود المصرى اإلغريقى ، و
العالمي��ة ، وأقام��وا لهم��ا المعابد الديني��ة ، وكذلك قامت عب��ادات لبعض 
األباطرة الرومان نتيجة تأثرهم بظاهرة تقديس الفراعنة فى مصر القديمة .

هادريان فى زيارة لمصر
أق��ام اإلمبراط��ور الرومان��ى هادري��ان » 138:116م« معب��ًدا لإلل��ه 
الس��كندرى »س��رابيس « المعبود المصرى اإلغريقي، كما زار مصر 
وق��ام برحل��ة إلى الصعي��د عن طريق نه��ر النيل ووصل إل��ى األقصر، 
وأثن��اء عودته غرق صديقه أنطينوس فى النيل فحزن عليه اإلمبراطور 
وأم��ر بتش��ييد مدينة ف��ى م��كان الحادث تحمل اس��مه، وه��ى مدينة  
»أنطينوبوليس«  وهى مدينة الشيخ عبادة اآلن تجاه ملوى محافظة المنيا.

فكر وناق�ش معلمك
لماذا اهتم هادريان بإنشاء مدينة أنطينوبوليس؟  - 1

اإلمبراطور الرومانى هادريان

صورة سرابيس

هادريان يتحدث عن مدينة اإلسكندرية
تحدث اإلمبراطور هادريان عن مدينة اإلس��كندرية قائاًل: إنها مدينة غنية تتمتع بالثراء 
والرخ��اء ، اليوج��د بها عاط��ل عن العمل، فهناك م��ن يعمل فى صناع��ة الزجاج وآخرون 
يعمل��ون ف��ى صناعة البردى ، وكثيرون يعملون إما فى صناعة النس��يج أو فى أى حرفة أو 
صناعة أخرى حتى أصحاب العاهات من العجزة والعميان كان لكل عمله ، وحتى الذين 

فقدوا أيديهم اليقضون حياتهم عاطلين .

�كت�شف و�فهم :
1- استخرج من النص ما تتمتع به مدينة اإلسكندرية قديًما ؟

2- لو أنك أحد أفراد مدينة اإلسكندرية فى تلك الفترة ما المهنة التى 
كنت ترغب فى العمل بها ؟

3- اقترح عدة وسائل للنهوض بمدن مصر المختلفة فى الوقت الحالي.

  تو��شل ح�شاري
ق��ام الروم��ان بتعدي��ل تقويمهم 
القديم الذي قسم السنة إلى عشرة 
المصري  ليصبح كالتقويم  أشهر 
ال��ذي يتك��ون م��ن اثنتى عش��ر 
ش��هًرا ألن��ه التقويم األه��م الذي 
يعتمد على الس��نة الشمسية التي 
تتكون من 365 يوًما وربع اليوم.
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التواصل الفنى :
أقام الرومان باإلس��كندرية العديد من المنش��آت المعمارية، والتى تأثرت 
بالحضارة اإلغريقية والمصرية مثل : البوابات والمسارح والمعابد ، كما تأثر 
النحت الرومانى بالنحت المصرى ...الحظ الصور التى أمامك لتتعرف عليها ...

وهك��ذا كانت الحض��ارة المصرية القديم��ة رمًزا للتواص��ل الحضارى مع 
حض��ارات العالم القديم، وأح��د معالم التبادل الثقاف��ى والفنى والدينى مع 
ش��عوبه من خ��الل عمليات األخذ و العطاء والتأثي��ر والتأثر ... فهل يمكن 

لمصر إعادة هذا الدور الحضارى الريادى من جديد؟

تمثال رومانى من الرخام 
القرن الثانى الميالدى فى 

هيئة مصرية.

الوحدة والتواصل الحضارى األوربية

توجه إلى األنشطة والتدريبات لحل التطبيقات على الدرس .

قضية للمناقشة

التوا�ضل احل�ضارى    الدر�س اخلام�س 

امل�رصى مع اأوربا    
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عقد	مناظرة 	 نشاط	1	
ختتلف اآلراء حول طبيعة التاريخ فالبعض يراها علم والبعض اآلخر يراها ليس علماً إقرأ الرأيني التاليني 

ثم أجب

أ - إىل أى من الرأيني السابقني تتفق ؟ وملاذا؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ب - هل لك رأى آخر؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فكر	واستنتج..! 	 نشاط	2	
عىل ضوء مادرست اكمل الشكل التاىل :

الحضارة والتاريخالدر�س االأول
الوحدة	األولى										مدخل	لدراسة	حضارة	مصر	والعالم	القديم

رأي الفريق الثاين

التاريخ علم
ا  إن كان العلم يعتمد عىل املنهجية فإن التاريخ له أيضاً

منهجي��ة؛ فالعامل يس��تخدم منهج البح��ث التجريبى 

أما املؤرخ أو دارس التاريخ فيس��تخدم منهج البحث 

إن كان العلم يعتمد عىل املالحظه املبارشه  التارخيى . و

ا يعتمد عىل املالحظة غري املبارشة .  فإن التاريخ أيضاً

رأي الفريق األول

يتص��ف  وأن  الب��د  العل��م  إن  حي��ث 

باملالحظة والتجربة واملنهجية  وأعضاء 

هذا الفريق ي��رون أن هذه الصفات ال 

 . توجد ىف التاريخ؛ لذلك فهو ليس علماً

التاريخ ليس علًما

تبدأ منذاحلديثةالقدمية
............

تبدأ منذ
............

تبدأ منذ
............

الوسطى

أهم	

مالمح	

العصور

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.......................................
....................................... .......................................
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التدريبات	

السؤال األول 
السبب. ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارات  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة  العبارات  أمام   )✔( عالمة  ضع 

)        ( من احلضارات الرشقية بالد اليونان وبالد العراق القديم.      -1
)        ( تستقر السيطرة احلضارية حاليا ىف الغرب.       -2
)        ( احلضارة تشمل الثقافة واملدنية.         -3
)        ( علم التاريخ عبارة عن قصص وحكايات للتسلية.      -4
)        ( ا فاصالاً بني العصور الوسطى والعصور القدمية.    يعد عام 476م حدًّ  -5
)        ( احلرب العاملية الثانية من سلبيات التاريخ املعارص.      -6
)        ( العصور الوسطى أطول زمناًا من العصور احلديثة.      -7

السؤال الثاني 
اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس 

) القدمية - الوسطى - احلديثة – املعارصة (. تعد حركة الكشوف اجلغرافية من أهم مالمح العصور     -1

) روما - بغداد – برلني – القسطنطينية (. يبدأ العرص احلديث بفتح مدينة     -2

) الرابع - السابع – السادس عرش - العرشين(. ظهور اإلسالم  ىف القرن امليالدى    -3

) القدمية - الوسطى -  احلديثة - املعارصة (. سيطرة الكنيسة عىل مظاهر احلياة األوربية ىف العصور   -4

) الكهرباء - اجلاذبية - الكتابة – التقويم الشمىس(. تبدأ العصور التارخيية مبعرفة    -5

السؤال الثالث 
ما املقصود باملفاهيم واملصطلحات اآلتية؟

ب - علم التاريخ  أ - احلضارة  

السؤال الرابع 
فرس ما يأىت: 

أمهية دراسة التاريخ................................................................................................................  -1
2- سيطرة التخلف عىل أوربا ىف العصور الوسطى..................................................................................
3 - احلضارات تتواصل التتصارع.........................................................................................................

السؤال اخلامس
 اخرت من املجموعة األوىل ما يناسبها من املجموعة الثانية بوضع الرقم املناسب بني القوسني :

املجموعة الثانية املجموعة األوىل

)      (  فتح األندلس.  
)      (  معركة جمدو.  

)       (  الفتح العثمىن ملرص.  
)        (  ثورة 25 من يناير.  

العصور احلديثة.  -1
عصور ما قبل التاريخ.  -2

العصور الوسطى.  -3
العصور التارخيية.  -4

العصور القدمية.  -5
التاريخ املعارص.  -6

الدر�س االأول
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الحظ	واستنتج 	 نشاط	1	
عىل ضوء مادرست اكمل الشكل التاىل: 

مصادر دراسة احلضارات 
ويقصد هبا  ......................                يقصد هبا .........................

.......................................   .......................................

تتمثل أمهيتها  ىف          تتمثل أمهيتها  ىف 

.......................................   .......................................

.......................................   .......................................

.......................................   .......................................

.......................................   .......................................

الحظ	واستنتج 	 نشاط	2	
عىل ضوء دراستك ملصادر دراسة احلضارات أكمل اجلدول التاىل :

ماذا تعرف عنه؟نوع املصدراسم املصدر

..........................................

..........................................

..........................................

 

مصادر دراسة الحضارات الدر�س الثانى

4

مصادر...................... مصادر...................... 
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الدر�س الثانى

5

التدريبات
السؤال األول

السبب. ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارة  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة  العبارة  أمام   )✔( عالمة  ضع 

)        ( بردية إيربس من أقدم املخطوطات اإلقتصادية.       -1

)        ( أول من سك العملة هم أهل ليديا ىف آسيا الصغرى.      -2

)        ( انترشت الكتابة عىل األوسرتاكا بني األرس الفقرية واملتوسطة.     -3

)        ( اإللياذة واألوديسيا من املصادر األولية للتاريخ.       -4

)        ( كتابات أفالطون من اآلثار املهّمة للكتابة التارخيية.      -5

السؤال الثاني 
ا لكل من: اذكر عمالاً واحداً

الشاعر هومريوس ..........................................................................................................  -1
املؤرخ هريودوت ...........................................................................................................  -2
مانيتون السمنودي ..........................................................................................................  -3

السؤال الثالث 
اكتب املفهوم أواملصطلح التارخيى لكل مما يأيت:

1-  الرسوم والكتابات املدونة عىل مواد صلبة كاحلجر والرخام واملعدن.
)..........................................................................(

كسارات الفخار واألحجار املكتوب عليها واستخدمتها الطبقات الفقرية واملتوسطة.  -2
)..........................................................................(

األثرية. املناطق  ىف  احلفر  أثناء  عليها  احلصول  يتم  والتى  احلضارات،  لدراسة  األساىس  املصدر   -3
)..........................................................................(

السؤال الرابع 
ما مقرتحاتك....؟

للحفاظ عىل اآلثار املرصية القدمية.  -1
..............................................................................................................................................

للتأكد من صحة  املصادر التارخيية املختلفة.  -2
..............................................................................................................................................

السؤال اخلامس 
ماذا حيدث إذا...؟

توافرت لدينا كل املصادر التارخيية اخلاصة مبرص القدمية. ............................................................  -1
تم التسليم بكل ما يصل إىل أيدينا من مصادر تارخيية دون فحصها................................................  -2



66

1

الحظ	وعبر 	 نشاط1	
الحظ الصور التالية وتعرف كل عامل ودوره ىف قيام احلضارة املرصية وسجلها باجلدول.

دوره ىف قيام احلضارة املرصيةالعوامل

.........................

.......................................... 

............................

فكر	ولخص 	 نشاط		2	
أ - اكتب عن دور العامل البرشى ىف قيام احلضارة املرصية فيم اليزيد عن مخسة أسطر

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

فكر	وسجل 	 نشاط	3	
1- قارن بني استثمر سنغافورة ملوقعها جتاريًّا واستثمر مرص.

استثمر مرص ملوقعها جتاريًّااستثمر سنغافورة ملوقعها جتاريًّا

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

من خالل الصحف وموقع احلكومة اإللكرتونية تعرف  أهم املرشوعات املستقبلية ىف منطقة قناة   -2
السويس الستثمر املوقع اجلغراىف.

.......................................................................................................................................................

عوامل قيام الحضاراتالدر�س الثالث
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التدريبات	
السؤال األول 

أكمل العبارات التالية بكلمت مناسبة:
استغل املرصيون مياة هنر النيل فأقاموا ................... وشقوا...................  -1

من عوامل قيام حضارات العامل القديم ................... و................... و...................  -2
من القيم التى أكسبها النيل للمرصيني ................... و................... و...................  -3

من ثروات مرص املعدنية ................... و...................  -4

السؤال الثانى 
أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:

سامهت عوامل خمتلفة ىف قيام احلضارات القدمية.  -1
لنهر النيل فضل عظيم ىف قيام احلضارة املرصية القدمية )الفرعونية(.  -2

ا من القيم واملهارات. علَّم النيل املرصيني كثرياً  -3
متتعت مرص بحدود طبيعية آمنة.  -4

 السؤال الثالث :  ما النتائج املرتتبة عىل....؟
عدم وجود حواجز طبيعية بني الدول واحلضارات.   2-   املوقع اجلغراىف املتميز ملرص.  -1

4-    وفرة وتنوع الرثوات املعدنية. جفاف مناخ مرص.       -3

ما العالقة بني.....؟ السؤال الرابع : 
2-   املناخ وقيام احلضارات  هنر النيل والوحدة التارخيية      -1

السؤال اخلامس 
من خالل  املصادر التارخيية أثبت صحة أو خطأ العبارة اآلتية:

 "هنر النيل أمن مرص القومى قدمياًا وحديثاًا".

السؤال السادس:  اخترب معلوماتك:
ملاذا قامت حضارة عظيمة ىف مرص القدمية )الفرعونية( ومل تقم ىف بقية دول حوض النيل األخرى.  -1

ا عىل قيم وسلوكيات املرصيني ؟وملاذا ؟ هل تأثري هنر النيل اليزال مستمراً  -2
هل احلدود الطبيعية التزال تقوم بنفس الدور القديم ىف احلمية والدفاع ؟ وملاذا ؟  -3

أي العبارات أدق " مرص هبة النيل " أم " مرص هبة النيل واملرصيني " ؟ وملاذا ؟  -4

السؤال السابع 
ماذا حيدث إذا...؟

2-  كانت مرص دولة حبيسة جغرافيًّا انحدر هنر النيل من الشمل إىل اجلنوب     -1

السؤال الثامن 
ما مقرتحاتك من أجل....؟

ترشيد االستهالك من املياه.  -1
تقليل املياه املفقودة من مياه النهر ىف البحر املتوسط سنويًّا.  -2

الدر�س الثالث
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........................ ........ .........

حلل وأكمل نشاط 1  
أمامك خريطة ألهم املدن ىف مرص القدمية، حلِّل هذه 

اخلريطة، ثم أكمل اجلدول التاىل: 

األمهية التارخيية  االسم احلاىل هلا 
املدينة 

الفرعونية 

أون 

اللشت

طيبة 

األشمونني

منف

اجمع معلومات نشاط 2  
امجع معلومات مصورة من خالل املصادر التارخيية عن  أشهر ملوك مرص القدمية )الفرعونية( ورتبهم زمنيًّا 

من القديم إىل احلديث.

فكر وسجل نشاط 2  
سجل أهم األحداث التارخيية ىف عرص الدولة احلديثة عىل اخلط الزمىن التاىل: 

الوحدة الثانية : حضارة مصر القديمة )الفرعونية(
مالمح من تاريخ مصر القديمةالدر�س الأول
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الدر�س الأول

التدريبات
السؤال األول :   اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس التالية : 

أنشأ أو ل حكومة مركزية ىف التاريخ هو امللك  ) زورس - نعرمر - منتوحتب الثاىن - أمحس األول (.  -1

) منف -  نخب - أثيت تاوى - أخيتاتون (. نقل أمنمحات األول العاصمة من طيبة إىل  مدينة   -2

) 2800ق.م -3200 ق.م - 2065ق.م - 2200ق.م (. بدأ عرص الدولة القدمية عام     -3

.) إهناسيا   - الفيوم   - الصعيد   - الدلتا   ( اهتم ملوك الدولة الوسطى بإقليم     -4

السؤال الثانى :
ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ىف احلالتني :

)        ( يُعد عرص الدولة احلديثة أطول فرتات التاريخ الفرعوىن.      -1
)        ( انقسمت مرص ىف عرص االنتقال الثاىن إىل ثالثة أجزاء.      -2
)        ( يعرف عرص الدولة احلديثة بعرص املجد احلرىب.       -3
)        ( من ملوك العرص املتأخر امللك نكاو.        -4

السؤال الثالث :     ملن تنسب األعامل التالية...؟
  ).......................( بىن مدينة منف )القلعة البيضاء( لتأمني البالد؟      -1

).......................( هزم اهلكسوس وطردهم من مرص؟       -2
 ).......................( خاض أول املعارك البحرية ضد شعوب البحر املتوسط؟     -3
 ).......................( عقد أول معاهدة صداقة ىف التاريخ مع احليثيني؟     -4

السؤال الرابع :   اذكر أمهية التواريخ  اآلتية ىف تاريخ مرص القدمية )الفرعونية(: 
3200 ق.م     1479 ق.م   2800ق.م   

السؤال اخلامس :  فسِّ ما يأىت:
بناء نعرمر مدينة منف. ........................................................................................................  -1
ُيعد رمسيس الثالث آخر امللوك العظام يف عرص الدولة احلديثة. ...............................................  -3

السؤااللسادس :  دلِّل عىل صحة العبارات اآلتية:
كان عرص الدولة القدمية فرتة شباب مرص.................................................................................  -1
كان  عرص االنتقال األول عرص ضعف واضمحالل ..................................................................  -2
متيز عرص الدولة احلديثة بعدة خصائص. ..................................................................................  -3
للحضارة املرصية خصائص متعددة..........................................................................................  -4

السؤااللسابع :   قارن بني: 
الدولة القدمية والدولة الوسطى من حيث خصائص كل عرص.  -1

العرص االنتقال الثاىن والعرص املتأخر من حيث أوجه الشبه واالختالف.  -2

السؤال الثامن:   ما العالقة بني ...؟
1-  استقرار الدولة وتطبيق القانون. 

انقسام البالد وغزو اهلكسوس ملرص.  -2
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2

10

شاهد و لخص نشاط 1  
ابحث عرب شبكة اإلنرتنت عن فيلم وثائقي عن حياة املرصى القديم، وشاهده ثم خلص أهم مالمح حياة 

املرصى القديم مبا اليزيد عن عرشة أسطر.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

اقرأ وأجب نشاط 2  
اقرأ الفقرة التالية ثم اجب: 

وحيرثها  بالفأس  األرض  فيعزق  احلبوب  لزراعة  األرض  الفالح  جيهز  الفيضان:  انحسار  "بعد 
مبحاريث جترها الثريان، ثم يبذر البذور ىف األرض باستخدام األغنام واخلنازير لتدوس احلبوب 
باملنجل،  يبدأ احلصاد  إذا استوى ونضج  الزرع حتى  الفالح  ثم يراقب  ثنايا األرض  لتدخلها ىف 
تذرية  يتم  ثم   لدرسه،  الدواب  تدوسه  األجران، حيث  إىل  باحلمري  وينقله  املحصول  ثم جيمع 

املحصول باملذراة، و يتم ختزين املحصول ىف )الصوامع ( بعد وزنه وتسجيله".

من خالل الفقرة السابقة 
خلص مراحل الزراعة.  -

..............................................................................................................................................
ما األدوات التى يستخدمها الفالح ىف الزراعة.  -

..............................................................................................................................................
ما احليوانات التى تساعد الفالح ىف الزراعة ؟ وما البدائل احلالية هلا ؟  -

..............................................................................................................................................
قارن بني طريقة الزراعة قدميًا وحديًثا.   -

طريقة الزراعة حديًثا طريقة الزراعة قدميًا

الحياة االقتصاديةالدر�س الثانى



11

الدر�س الثانى

التدريبات
السؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحييحة من بني القوسني :

عرف املرصى القديم الشادوف ىف ) عرص الدولة القدمية - الدولة الوسطى - الدولة احلديثة - العرص املتأخر (.  -1
ختصص أراىض األوقاف ىف مرص القدمية لـ ) امللك – كبار املوظفني - قادة اجليش - املعابد (.  -2

ترشف عىل ضبط مياه النيل إدارة ) مسح األراىض – الرى – املحليات - الزراعة (.  -3
احتل املكانة األوىل بني احليوانات ىف مرص القدمية ) اجلمل - البقر - األغنام - املاعز (.  -4

أقدم الصناعات ىف مرص القدمية الصناعات ) احلجرية – الزجاجية - اخلشبية - اجللدية (.  -5
ظهرت املركبات التى جترها اخليول ىف عرص ) الدولة القدمية - الدولة الوسطى - الدولة احلديثة - املتأخر (.  -6

استورد املرصيون القدماء خشب األبانوس من ) ليبيا - النوبة – فينقيا – جزيرة العرب (.  -7

السؤال الثانى 
ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ىف احلالتيني:

)        ( حققت مرص القدمية االكتفاء الذاىت من املحاصيل ىف فرتات املوارث وقلة الفيضان.   -1
)        ( ختتص إدراة الزراعة باإلرشاف واستثامر أراىض الدولة.      -2
)        ( كان صيد الرب وسيلة لكسب العيش.        -3
)        ( النحاس أول املعادن استخداًما ىف مرص الفرعونية.      -4
)        ( إرشاد املجتمع.     اكتفت الدولة لضبط األسواق بالتوعية و  -5
)        ( كانت التجارة بني املدن املرصية قدميًا حمدودة.       -6

السؤال الثالث :  فسِّ ما يأىت... .  
اهتامم املرصى القديم مبرشوعات الرى.  ...................................................................................  -1
اهتامم املرصى القديم بإنشاء الصوامع.  .....................................................................................  -2
اخرتاع املرص ى القديم للشادوف.  ...........................................................................................  -3
قيام مرشوع سد الالهون.  .......................................................................................................  -4
اهتامم الدولة باستخراج املعادن ىف مرص القدمية. ........................................................................  -5
استرياد مرص األخشاب من اخلارج.  ..........................................................................................  -6
أمهية نبات الربدى.  ..................................................................................................................  -7
ازدهار التجارة اخلارجية ىف مرص القدمية.  ...................................................................................  -8

السؤال الرابع :  ما النتائج املرتتبة عىل....؟
1-  اخرتاع الشادوف   2-  بناء سد الالهون 3- حفر قناة سيزوسرتيس 4-  موقع مرص بالنسبة للتجارة 

السؤا ل اخلامس:  أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية.
معاناة الفالح املرصى ىف مرص القدمية.  -1

تنوع املحاصيل الزراعية ىف مرص القدمية .  -2
استغل املرصى القديم الرثوات املعدنية أحسن استغالل .  -3

وصلت كفاءة بعض العامل إىل حد اإلتقان.   -4
تعددت وسائل النقل ىف مرص القدمية.    -5

كانت العالقة بني مرص وبالد بونت قامئة عىل املصالح املشرتكة.   -6

السؤال السادس :  ما مقرتحاتك لتحقيق كل ممايأىت....؟ 
1-  االكتفاء الذاىت  حالًيا  2-   جودة اإلنتاج املرصى  3-   زيادة االستثامرات ىف مرص  4-  نرش مبدأ االدخار 

السؤال السابع 
ما احللول التى استخدمها املرصى القديم  للتغلب عىل املشكالت التالية؟ وماذا تقرتح من حلول أخرى؟ 

صعوبة وصول املياه إىل  املناطق املرتفعة.    2- صعوبة الوصول إىل  بالد بونت  -1
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الحياة السياسية واإلداريةالدر�س الثالث

من بطوالت معركة التحرير 
مجع امللك كامس  مستشاريه وقال هلم: “أريد أن أعرف مدى قوىت ، فهناك ىف 
أجنبى، وهناك ىف “كوش”)النوبة( حيكم ملك آخر،  “أواريس” جيلس ملك 
بينام أجلس أنا بينهام ىف “طيبة”، وكل منهام يقتسم مرص معى. انظروا فإنكم 
سأهاجم  ولكنىن  وخربوها،  األبنية  كل  هدموا  قد   .. اآلسيويني  ستجدون 
ملكهم، وأبقر بطنه بيدى، وكل أمىل أن أخلص مرص من اآلسيويني، وأطردهم 

رش طردة”.

“أسوان”  زالت  وال  منطقتنا،  ىف  سالم  ىف  نعيش  عليه:”...إننا  املستشارين  رد 
حصناً قويًّا لنا،   ومنتلك أحسن مناطق مرص، ثم إن ماشيتنا ال تزال ترعى ىف كل 
أجزاء مرص ىف أمان، دعهم يا صاحب اجلاللة، فهم حيكمون الشامل، ونحن 

نحكم اجلنوب. أما إذا اعتدى علينا أحد، فإننا لن ندخر وسًعا ىف مقاومته”.
وهنا غضب الملك غضًبا شديًدا وقال لهم:

سأقاتل الهكسوس حتى يقسم كل مصرى باسمى، إننى أريد أن يتحدث 
كل منهم عنى قائاًل: “ها هو “كامس” محرر مصر”.“ 

 من خالل النص املقابل 
أجب ما يأىت: 

ما أحالم الملك كامس؟ 
.........................................

مارأيك فى مبررات  مستشارى 
الملك؟ 

.........................................
ما أهم الصفات التى أعجبتك 

فى  الملك كامس ؟
.........................................

اكتب أمنياتك فى الحياة وكيف 
يمكن تحقيقها؟..

...........................................

اقرأ واستنتج نشاط 1  

 

ناقش وعبر عن رأيك  نشاط 2  
ناقش القضية التارخيية التالية:  

"اهتم البعض شعب مرص القديم أنه كان ينفر من احلرب وخياف منها".

هل تؤيد أم تعارض هذا الرأى؟   •

..............................................................................................................................................

برهن عىل وجهة نظرك.   •

..............................................................................................................................................

متى ميكن اجلمع بني السالم والقوة؟   •

..............................................................................................................................................
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الدر�س الثالث

التدريبات 
السؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس: 

املتأخر(.   - احلديثة  الدولة   – القدمية  الدولة    – الوسطى  الدولة  عرص)  ىف  الوزير  منصب  ظهر   -1
خاض اجليش املرصى أول معركة حقيقية ىف تارخيه  ىف عهد امللك  -2

              ) أمحس األول – رمسيس الثاىن -  حتتمس الثالث – بيبى األول (.

منف(. شارو-   – قمنة   – )سمنة  قلعة  من  جمدو  إىل  بجيشه  الثالث  حتتمس  خرج   -3
ظهر جهاز الرشطة ككيان مستقل عن اجليش ىف عرص  -4

    )الدولة القدمية – الدولة الوسطى - الدولة احلديثة – النهضة (.
متكن األسطول املرصى من هزمية شعوب البحر النتوسط ىف عهد   -5

               )رمسيس الثاىن – حتتمس الثالث – رمسيس الثاىن- أمحس األول(.

السؤال الثانى :
ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ىف احلالتني :

)        ( حكم بيبى الثاىن أطول فرتة حكم ىف التاريخ.        -1
 )        ( عرص الدولة احلديثة عرص العالقات اخلارجية القوية.      -2
)        ( استطاع حكام الصعيد توحيد البالد ألول مرة 4242ق.م.    -3
)        ( مل يعرف املرصيون  القدماء نظام احلكم النياىب والشعبى.     -4
)        ( مل خيتلف الوضع ىف مرص قبل الثورة االجتامعية وبعدها.     -5
)        ( كان املرصى القديم ينظر إىل  رجل الرشطة نظرة تقدير واحرتام    -6

السؤال الثالث :  ملن تنسب األعامل اآلتية...؟ 
............................................. ألغى وراثة منصب حكام األقاليم وقىض عىل الطبقة القدمية منهم   -1
............................................. ألغى نظام الوراثة ىف حكم األقاليم        -2
............................................. قائد اجليش املرصى وخاض أول معركة حقيقية ىف عهد امللك    -3

السؤال الرابع :  فسِّ ما يأىت: 
ارتفعت مكانة الكاتب ىف مرص القدمية )الفرعونية(.   -1
قيام أول ثورة اجتامعية ىف هناية عرص الدولة القدمية.  -2

كان املرصى القديم مييل إىل  السلم وال مييل إىل  احلرب.  -3

السؤال اخلامس :  ما النتائج املرتتبة عىل ... ؟ 
2-    أساء اهلكسوس معاملة املرصيني.  انبساط أرض النيل وامتدادها.    -1 

4-    انتصار رمسيس الثالث عىل شعوب البحر املتوسط.  معركة جمدو 1479ق.م.    -3

السؤال السادس :   دلِّل عىل صحة العبارات اآلتية: 
كانت الوحدة التارخيية 3200ق.م مثرة كفاح طويل.  -1

كانت السياسة اخلارجية ىف  الدولة احلديثة قامئة عىل رعاية املصالح والقوة العسكرية .  -2
كان حتتمس الثالث سياسيًّا بارًعا.   -3

السؤال الثامن:   ما الدروس املستفادة من....؟ 
احتالل اهلسكوس ملرص .................................................................................................  -1
وجود جيش مرصى قوى .................................................................................................  -2

السؤال العاشر :   ماذا حيدث إذا ... ؟ 
1-  اهنزم أمحس أمام اهلكسوس .      2-    استمرت حالة الفوىض عقب ثورة بيبى الثاىن االجتامعية 

السؤال التاسع:   قارن بني :
ثورة بيبى الثاىن ىف مرص القدمية وثورة 25 من يناير2011 م من حيث أوجه الشبه واالختالف.  -1

مهام امللك الفرعون قدميًا ورئيس اجلمهورية حالًيا طبًقا للدستور .  -2
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الحياة االجتماعيةالدر�س الرابع

ابحث واكتب نشاط 1  

اكتب تقريًرا عن طبقات املجتمع ىف مرص قدميًا مدعاًم رأيك باألدلة والرباهني التارخيية. 

اقرأ وقرر نشاط 2  
اقرأ الفقرة التالية ثم أجب 

" ارتفعت مكانة املرأة ىف مرص القدمية )الفرعونية(، ومتتعت بكثري من احلقوق ومارست العديد من املهن 

وكان هلا أدوار إجيابية متعددة ىف املجتمع ".

أى الشخصيات التارخيية ىف مرص القدمية أعجبتك ؟وملاذا ؟  -1

2-  أبدى رأيك ىف األدوار التى قامت هبا املرأه ىف مرص القدمية.

اذكر مناذج من األدوار التارخيية قامت هبا املرأة املرصية قدميًا وحديًثا .  -3

 
فكر وقارن نشاط 3  

شارك زمالءك ىف عقد مقارنة بني عادات وتقاليد الزواج ىف مرص قدميًا وحديًثا.

عادات وتقاليد الزواج حديًثا  عادات وتقاليد الزواج قدميًا 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
..................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
..................................................................

فكر ولخص نشاط 4  
اكتب ماتعرفه عن كل من :

األلعاب الرياضية التى مارسها املرصى القديم: ..........................................................................

الغناء واملوسيـقى : ..................................................................................................................

أهم األعياد املرصية القدمية: ...................................................................................................
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الدر�س الرابع

التدريبات
السؤال األول :   اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:

ميثل إله الصدق والعدل عند املرصى القديم املعبود      )حاىب – رع – ماعت – خنوم (  -1
كانت معظم املساكن ىف مرص القدمية تبىن من) احلجر – الطوب اللنب - الطوب األسمنتى - الطوب احلرارى (.  -2
من النساء الالىت كان هلن دور ىف مواجهة اهلكسوس  ) حتشبسوت – مريت أتون – كليوباترا – إياح حتب (  -3
كانت مالبس املرصيني القدماء تصنع من         ) احلرير – الصوف – الكتان - القطن (  -4
.) احلصاد   - السنة  رأس   – الفيضان   – أوزوريس  اإلله   ( عيد  القدمية   مرص  ىف  الدينية  األعياد  من   -5

السؤال الثاني
السبب ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارة  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )✔( عالمة  ضع 

)        ( ميثل الفالحون الطبقة الدنيا من طبقات املجتمع املرصى القديم.     -1
 )        ( سعت قوانني حور حمب إىل  حتقيق العدالة االجتامعية.      -2
 )        ( أرشفت الدولة وحدها عىل حتقيق العدالة.       -3
 )        ( تتشابه إىل  حد كبري عادات وتقاليد الزواج قدميًا وحديًثا.     -4
 )        ( كانت طريقة الرتبية واحدة ىف مرص القدمية رغم اختالف الطبقات.    -5
 )        ( امتاز اآلثاث املنزىل بالبساطة واجلامل.        -6
 )        ( تنوعت أدوار املرأة ىف مرص القدمية.        -7
)        ( اختلفت املالبس ىف مرص القدمية باختالف الطبقات.      -8

 )        ( التحطيب من ألعاب القوى ىف مرص القدمية.       -9

السؤال الثالث :   برهن عىل صحة ما يأىت:- 
كان املجتمع املرصى جمتمًعا طبقيًّا .  -1

سعت مرص القدمية إىل حماربة الفساد واملحسوبية.  -2
كانت منازل املرصيني القدماء تتميز بالبساطة.  -3

للمرأة مكانة عظيمة ىف مرص القدمية.   -4
سعى املرصى القديم ىف حتقيق التوازن بني املرح والعمل.  -5

مارس املرصى القديم العديد من األلعاب الرياضية.   -6

السؤال الرابع :   اكتب تعليًقا عىل الوصايا القدمية اآلتية:
" لقدأعطيت اخلبز للجائع والكساء للعارى "  -1

"إن السعيد من كرث ناسه وعياله، فالكل يوقرونه من أجل أبنائه "   -2

السؤال اخلامس :   ما رأيك ىف ...؟
مشاركة املرأة ىف احلياة العامة  ..........................................................................................  -1
التباين االجتامعى ىف املجتمع    ..........................................................................................  -2
قوانني حور حمب االجتامعية    .........................................................................................  -3

السؤال السادس :   ماذا حيدث إذا....؟ 
2-    تساوى املجتمع طبقيًّا.  أمهل املجتمع دور املرأة.    -1

4-    انترش احلب والود بني أبناء األرسة املرصية . التزم املجتمع بتطبيق القانون.    -3

السؤال السابع :   ما مقرتحاتك لـ.....؟
2-     حتقيق العدالة االجتامعية. متكني املرأة ىف املجتمع املرصى.    -1

4-    القضاء عىل ظاهرة أطفال الشوارع. حتقيق االستقرار داخل األرسة املرصية.   -3
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الحظ وسجل نشاط 1  
أمامك خريطة ألهم املعبودات املرصية، ومراكز 

عبادهتا، اقرأها ثم أكمل اجلدول التاىل : 

املدينةاملعبود 

................................رع

................................بتاح

األشمونيني ................................

................................آمون 

................................حورس 

ابيدوس ................................

اقرأ وأجب نشاط 2  
"  عرفت مرص التوحيد عىل يد امللك امنحوتب الرابع )إخناتون( " عىل ضوء هذه العبارة وضح مايىل:

متى عرف املرصى القديم التوحيد ؟ .................................................................................  •

مبادئ التوحيد كام اعتقده إخناتون ؟  .............................................................................  •

موقف كهنة آمون من دعوة إخناتون ؟ ............................................................................  •

الدروس املستفادة من الثورة الدينية إلخناتون ؟ ...............................................................  •

تأمل وعبر نشاط 3  
الحظ جمموعة الصور التالية وعرب بإسلوبك عن اخلصائص الدينية لكل منها بأسلوبك اخلاص: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 الحياة الدينيةالدر�س اخلام�س

مقبرة مصرية قديمة ) هرم (

إخناتون يعبد قرص الشمس  

الحساب بعد الموت  

التحنيط 
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التدريبات
السؤال األول:   اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:-

) حتوت – حاىب – حتحور – رع ( قدس املرصيون البقرة، وأطلقوا عليها املعبود     -1
من أهم األساطري الدينية ىف مرص الفرعونية أسطورة   -2

)إيزيس وأوزوريس – القروى الفصيح – املالح التائه – سنوهى (   
نقل إخناتون العاصمة إىل                                     ) طيبة – أخيتاتون – منف- أثيت تاوى(  -3
) رع – آمون – خنوم – أتون ( دعا إخناتون إىل  عبادة إله واحد هو           -4

السؤال الثاني
ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )✘( أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب ىف احلالتني:-

 )          ( آمن املرصى القديم بوجود قوى خفية  تدير الكون.     -1
)          ( 2-  كان املرصى القديم يؤمن باحلياة بعد البعث.    
)          ( انشغل إخناتون عن أمور السياسة واحلرب.      -3
 )          ( استخدم إخناتون أسلوب التدرج ىف نرش أفكاره الدينية.     -4

السؤال الثالث:   فس ما يأىت:- 
قاد كهنة آمون الثورة املضادة ضد إخناتون.  -1

 .....................................................................................................................................
2-  تعدد اآلهلة ىف مرص القدمية.

.....................................................................................................................................
آمن املرصى القديم بالبعث بعد املوت.  -3

.....................................................................................................................................
اهنيار دعوة إخناتون رغم صدق نواياه.  -4

.....................................................................................................................................
عبادة املرصى القديم للكائنات احلية والقوى الطبيعية.  -5

.....................................................................................................................................

السؤال الرابع:   ما النتائج املرتتبة عىل ....؟
اعتقاد املرصى القديم بالبعث واخللود.  -1

.....................................................................................................................................
غلبة روح التسامح الديىن ىف مرص القدمية.  -2

.....................................................................................................................................
الثورة الدينية إلخناتون.  -3

.....................................................................................................................................
أثر الدين ىف أخالق املرصيني.  -4

.....................................................................................................................................

السؤال اخلامس :   ما  رأيك ىف ....؟
موقف كهنة آمون  من عبادة اإلله آتون.  .1

استخدام القوة لفرض رأى معني عىل اآلخرين.  .2
التمييز عىل أساس الدين.  .3

 السؤال السادس :    قارن بني :-
املعبودات املحلية -  املعبودات العامة.

الدر�س اخلام�س
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الحياة الثقافية والفكريةالدر�س ال�ساد�س

إقرأ وأجب  نشاط 1  
 من نص "كن كاتًبا" 

إذا مشيت  )اعزم عىل أن تكون كاتًبا، فالكتابة مهنة ممتازة ، فإذا ناديت واحًدا أجابك )1000( ألًفا و
ىف طريق افسحوا لك( 

1 - اكتب تعليًقا عىل النص؟  .............................................................................................................

2 - ما القيم املستخلصة من النص؟  ....................................................................................................

3 - ماذا حيدث إذا : اشتغل اجلميع ىف مهنة واحدة ؟   ............................................................................

اقرأ و حلل نشاط 2  
اقرأ القصة التالية وحللها ثم أجب .. 

اقرأ واستنتج نشاط 3  

القروى الف�صيح 
خرج الفالح  » خون انبو « يحمل الغالل على حميره متوجًها؛ لبيعها فى السوق، وفى الطريق 
اعترضه شخص يسمى » تحوتى نخت « -موظف يعمل فى ضيعة احد كبار الدولة - قاصًدا 
سرقته فحاول الفالح الفصيح االبتعاد عن طريقه، ولكن حماره أكل شعيًرا من حقل تحوتى نخت 
فاستولى الموظف على  الحمير مقابل الشعير، حاول الفالح أن يستعطفه ولكن الموظف ضربه 
حتى ال يتكلم فصرخ فيه الفالح قائاًل “ تضربنى و تنهب متاعى وتوقف الشكوى على لسانى؟ 
“، فتوجه الفالح الفصيح لصاحب الضيعة  ويدعى "رنسى"  وعرض عليه شكواه  فعرض” رنسى 
“قضيته على القضاء، ولكن المذهل أن القضاة ساندوا تحوتى نخت على الفالح، فوقف الفالح 
أمام القاضى يذكره باليوم اآلخر قائاًل “إذا كنت حًقا أبو اليتيم وزوج األرملة وأًخا للمطلقة ورداًء 
لمن ال أم له فشجعنى على نشر سمعتك فى هذه األرض بما يتفق مع كل قانون قويم . وها أنذا 

أقول وأنت تسمع أقم العدل أمدحك، أزل معاناتى فقد ثقلت واحمنى فقد ضعت..”
  إال أن القروى الفصيح أصر أن يرسل رسالته إلى  الملك يطالبه بالعدالة االجتماعية متحدًثا 
وأقصى عن موضعه  تحتك  العدل من  انفلت  لقد   “ قاًئال  الشعب  الحكام وحقوق  واجبات  عن 

والموظفون يشاغبون والموعظة الحسنة أهملت وهاهم القضاة يتخطفون ما سلب منى ...”
“ أقم العدل لرب العدل ......العدل خالد إلى األبد، يهبط مع صاحبه إلى الجبانة ... فإذا دفن 

احتوته األرض معه، ولن تزول سمعته من هذه الدنيا ولسوف يذكر بالخير ...”
قرأ  الملك  أن  وأبلغه  رنسى   إليه   فأرسل  اليأس  يصيبه  أن  كاد  حتى  الفالح من شكواه  أطال 
الشكوى وأنه أمر  بالتحقيق فيها ، وانتهى الحكم  بأن عوضه عن كل ما فقده كما انتقم له ممن 

ظلمه و أعطاه كل ما كان يمتلكه تحوت نخت. 

1- من أى املدن جاء 
القروى الفصيح؟

2- متى يتحقق 
العدل لكل أفراد 

املجتمع؟ 

3- ما دور الدولة 
واألفراد؛ لتحقيق 

مبدأ العدل؟

4- ما أمجل عبارة 
أعجبتك ىف أقوال 
القروى الفصيح؟

ق�صة كفاح

الطبيب امنحوتب بن حابو
ولدأمنحوت��ب بن حابو من أس��رة فقيرة متواضعة س��كنت مدينة» 
تري��ب « بنها الحالية ، التحق بالجيش وش��ارك ف��ى معارك الملك 

تحتمس الثالث ثم ترقى فى السلك اإلدارى العسكرى .
ظه��رت عبقريت��ه ف��ى عهد المل��ك أمنحوت��ب الثالث ف��ى مجال 
الهندس��ة والطب وتبحر فى علوم الطب واش��تهر على قدرته فى 
ش��فاء الناس فى طول الب��الد وعرضها وأضاف وصف��ات وتركيبات 
دوائي��ة جديدة،ورغم اعتماده على العلوم التجريبية المبتكرة إال أنه 

رسخ لدى مرضاه أن الشفاء بيد اهلل “ 

اقرأ النص املقابل ثم أجب: 
•

إلى أى العصور المصرية القديمة    

ينتمى امنحوتب بن حابو؟

........................................
......................

•
ما مواهب أمنحوتب بن حابو؟  

........................................
......................

•
ما الصفات التى أعجبتك فى شخصيته؟  

........................................
......................

اذكر علماء بارزين فى تاريخ مصر   

الحديث فى المجاالت العلمية 
المختلفة؟

........................................
......................
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التدريبات
السؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:

الوسطى( الدولة   - القدمية  الدولة   - العتيق   - األرسات  قبل  ما   ( عرص  ىف  الكتابة  اخرتاع  تم   -1
) اهلرياطيقية - الدميوطيقية - اهلريوغليفية – القبطية ( أقدم أنواع الكتابة ىف مرص الكتابة   -2
ظهرت املدارس ىف عرصالدولة  ) العتيقة - القدمية - الوسطى- احلديثة (  -3
ترتكز أهم مراكز البحث العلمى ىف مدينة  ) آون – منف – طيبة - نخب (  -4
) القصص - نصوص األهرام – احلكم واألمثال – الشعر السياىس( من ألوان األدب الديىن   -5
) بتاح حتب – آىن – حور حمب – أمنموىب ( من حكامء الدولة القدمية   -6
) منف – هليوبوليس – إخيتاتون – طيبة ( أول من اهتموا بالفلك كهنة   -7
من املعابد اجلنائزية معبد  ) الرامسيوم – الكرنك – القرص – أبوسمبل (  -8

السؤال الثانى 
السبب. ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارة  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )✔( عالمة  ضع 
)        ( الكتابة اهلرياطيقية كانت أكرث رسعة ىف التدوين ونرش املعرفة.   -1
)        ( كان للعلامء منزلة عالية من الدولة  والشعب ىف مرص الفرعونية.   -2
)        ( اقترصت الدراسة ىف املدارس الفرعونية عىل العلوم الدينية.   -3

 )        ( سبق األدب اإلغريقى األدب املرصى القديم بعدة قرون.   -4
 )        ( أول دراما متثيلية ىف التاريخ ىف مرص عام 3400 ق.م.   -5
 )        ( كان األدباء ىف مرص القدمية يتجنبون نصيحة احلكام.   -6
)        ( تم ختطيط املدينة ىف مرص الفرعونية عىل أساس طبقى.   -7
)        ( من متاثيل الدولة احلديثة متثال )أبو اهلول(.   -8
)        ( كانت النقوش عىل احلجر ىف املعابد .   -9

السؤال الثالث :  ملن تنسب األعامل التالية ....؟ 
تأثر بالرواية املرصية املالح التائه   ...................  .2-  صاحب معبد الرامسيوم   ....................   -1

السؤال الرابع :  ما املقصود بكل من...؟ 
3-  الرسوم اهلزلية  2-  املعبد اجلنائزى   نصوص التوابيت    -1

السؤال الرابع :  قارن بني كل من 
2-   الكتابة اهلرياطيقية والكتابة الدميوطيقية   معابد اآلهلة واملعابد اجلنائزية      -1

السؤال اخلامس :  أثبت باألدلة صحة العبارات التالية :
تقدم املرصى القديم ىف علم الكيمياء.  -1

عرف املرصى القديم التقويم الشمىس.  -2
كانت احتياجات املرصى القديم دافًعا؛ الهتاممه بعلم احلساب.  -3

السؤال السادس:  فس ما يأىت:
أمهية األدب السياىس.     -1

2-  اهتامم املرصى القديم بعلم احلساب.  
ارتبط الدين ىف مرص القدمية )الفرعونية( بعلم الفلك.   -3

اهتم املرصى القديم باملقابر واملعابد أكرث من البيوت.   -4
اهتامم املرصى القديم مبقابر امللوك   -5

السؤال السابع :  ما رأيك ىف ....؟
التعليم  يساهم ىف التخلص من الواقع االجتامعى وتغيريه إىل األفضل.  -1

احلياد صفة دامئة للكاتب السياىس خاصة ىف تعامله مع األنظمة احلاكمة.  -2

الدر�س ال�ساد�س
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التواصل الحضاري المصرى مع إفريقياالدر�س ال�سابع

اقرأ وأجب نشاط 1  
اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:-

الرحالة حرخوف

حاكم جزيرة "الفنتني" بأسوان صاحب لقب مدير القوافل وهو أول املستكشفني العظام 

في مصر قام بحملة استكشافية في إفريقيا في عهد امللك مرنرع وبيبي الثاني وكانت 

إفريقيا  وسط  مجاهل  إلى  الوصول  استطاع  باجلنود،  مدعمة  االستكشافية  حمالته 

وتستهدف الكشوف اجلغرافية حلرخوف التعرف على القارة من الداخل ونشر احلضارة 

املصرية القدمية واستيراد املنتجات اإلفريقية.

يف أي العصور عاش حرخوف ؟  ......................................................................................  -1

ما أهداف الكشوف اجلغرافية للرحالة حرخوف؟ .............................................................  -2

من خالل مكتبة املدرسة تعرف  أهم الكشوف اجلغرافية األوربية إلفريقيا يف العرص احلديث .........  -3

...............................................................................................................................................

الحظ واستنتج نشاط 2  
الحظ  اخلريطة التالية لرحلة امللك نكاو حول إفريقيا ثم أجب: 

أهم املدن والبالد التي مرت عليها   -1

السفينة املرصية ........................

................................................

................................................

املسطحات املائية واجلزر التي   -2

واجهت الرحلة التجارية  

................................................  

................................................

................................................

أهم الصعوبات التي واجهت   -3

الرحلة  .....................................

................................................

................................................

ماذا حيدث إذا تم استغالل هذا الكشف اجلغرايف جتاريًّا .....................................................  -4

.....................................................................................................................................
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الدر�س ال�سابع

التدريبات
السؤال األول :  أكمل العبارات اآلتية بكلامت مناسبة: 

من أشهر البعثات التجارية إىل بالد بونت ىف الدولة الوسطى ....................  -1
من معبودات النوبة القدمية املعبود ....................  -2

ساهم فنانو مرص القدمية يف بناء وجتميل معبد ....................يف بالد النوبة.  -3
من أقدم الرحالت التجارية إىل بالد بونت  رحلة امللك ....................  -4

السؤال الثاني 
السبب: ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارات  أمام   )✔( وعالمة  الصحيحة  العبارات  أمام   )✔( عالمة  ضع 

)  ( طريق درب األربعني يصل مرص ببالد فينيقيا.      -1
)  ( تتواصل مرص ببالد بونت عرب البحر األمحر.      -2
)  ( شهد عرص الدولة احلديثة توسًعا كبرًيا يف اجلنوب.     -3
)  ( كان اجليش املرصي يضم أفرادا من النوبة.      -4

 )  ( كان املركز التجاري املرصي مع إفريقيا مدينة طيبة.     -5
)  ( كانت رحلة الدوران حول إفريقيا يف العرص املتأخر.     -6

السؤال الثالث :   برهن عىل  صحة العبارات التالية:
اهتمت مرص بالنوبة باعتبارها جزًءا من احلدود املرصية.  -1

تشبعت شامل السودان بعنارص احلضارة املرصية.  -2
تغلغلت العنارص النوبية يف احلياة املرصية.  -3

بلغت العالقات املرصية اإلفريقية ذروهتا يف عرص الدولة احلديثة.  -4
إفريقيا. هناك تشابه يف اجلوانب الفنية والدينية بني مرص و  -5

السؤال الرابع:  ما النتائج التى ترتبت عىل ....؟
توغل ملوك الدولة احلديثة يف إفريقيا عسكريًّا.  -1

رحلة امللكة حتشبسوت إىل بالد بونت.  -2
رحلة نكاو حول إفريقيا.  -3

ِغىن إفريقيا مبواردها الطبيعية.  -4

السؤال اخلامس :   ماذا حيدث إذا ...؟ 
1-  أمهلت  مرص القدمية العالقات مع شامل السودان.

سيطرت مرص عىل طريق رأس الرجاء الصالح ) حول إفريقيا (.  -2

السؤال السادس:  اخترب فهمك :
بالد بونت ) الصومال ( هلا أمهية ملرص حتي اليوم.  -1

أمهية التواصل املرصي مع إفريقيا حالًيا.  -2
كان حاكم اجلنوب جييد هلجات القبائل املقيمة يف اجلنوب وخبري بشئوهنا.  -3
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حضارة بالد العراق القديمالدر�س الأول
الوحدة الثالثة : حضارة بالد العراق القديم وحضارة فينيقيا

فكر وعبر نشاط 1  
وضح الدور الوطىن للشخصيات التالية وأوجه االستفادة منها ىف الوقت احلارض.

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

فكر وسجل نشاط 2  
 ينقسم تاريخ بالد العراق القديم إىل عدة دول عىل ضوء مادرست أكمل اجلدول التاىل :

ماذا تعرف عنها / معلوماتك عنها : الدولة

.............................
كانوا أول الشعوب التارخيية التى سكنت بالد العراق القديم وأقاموا هبا..........

..................................................................................................
.............................

البابلية القدمية
.................................................................................................................

...................................................................................................

.............................
هاجروا من شبه اجلزيرة العربية إىل االجزاء الشاملية لبالد العراق القديم 
وكانت عاصمتهم ................................................................................

.............................
تعرف بالدولة الكندانية وهى أخر القبائل ....................................................

...................................................................................................

فكر ورتب نشاط 3  
سجل أهم األحداث ىف حضارة بالد العراق القدمية عىل اخلريطة الزمنية التالية:

.......................1880 ق.م4000 ق.م ..............................................  إستيالء اإلسكندر األكربالدولة األشورية
املقدوىن عىل العراق

ق.م.

حمورابى

نبوخذ نرص

الملك سرجون األول
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الدر�س الأول

التدريبات
السؤال األول 

السبب. ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارة  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة  العبارة  امام   )✔( عالمة  ضع 
)      ( أقدم احلضارات  ىف بالد العراق القديم احلضارة السومرية.   -1
)      ( عرفت العراق نظام الدولة املوحدة منذ القدم.   -2
)      ( أقىص ما وصلت إليه حدود الدولة البابلية األوىل توحيد بالد العراق القديم.   -3
)      ( امتدت حدود اإلمرباطورية اآلشورية إىل مرص.   -4
)      ( كانت اخلدمة العسكرية ىف آشور إجبارية ودامئة.   -5
)      ( ميثل ضباط اجليش الطبقة العليا ىف العراق.   -6
)      ( اهتم سكان بالد العراق القديم بالرسم.   -7

السؤال الثاني :  أكمل ما يأيت:- 
1-   بلغت مواد قوانني محورايب ...........مادة.                         2- من عواصم أشور مدينة ..........

3-   يطلق عىل املعبد ىف بالد العراق القديم اسم ...........      4- عرفت الكتابة ىف العراق باسم الكتابة .........
5-   كان كبري املعبودات ىف العراق ..........          6- من األساطري الدينية ىف العراق قصة ...........

السؤال الثالث :  ملن تنسب األعامل اآلتية ..؟
)..............................................( شيد حدائق بابل املعلقة.   -1
)..............................................( جعل  مدينة نينوي عاصمة لآلشوريني.   -2

 )..............................................( 3-  أسقط الدولة البابلية الثانية وجعل العراق جزًءا من بالد فارس. 
)..............................................( قىض عىل ثورات اليهود.   -4
)..............................................( كون جيًشا قويًّا آلشور واحتل بابل.   -5
)..............................................( شيد معبد مردوخ.   -6

ما املقصود باملفاهيم اآلتية ...؟ السؤال الرابع :                 1- 
التعريف  املفهوم 

األكاديون 
الكتابة املسامرية 

السؤال اخلامس :    بم تفرس ...؟  
2-    اهنيار اإلمرباطورية اآلشورية. 1-    اهنيار مملكة أكاد.    

4-    عرف العراق الزراعة منذ أقدم العصور. 3-    أمهية املعابد ىف بالد العراق القديم.  
5-    تنوع فنون العامرة ىف العراق القديم.

السؤال السادس :   ما النتائج املرتتبة عىل....؟
2-    سياسة العنف التى اتبعتها آشور.  1-    تكوين آشور جيًشا وطنًيا قوًيا.  

4-    سقوط الدولة البابلية الثانية.  3-    ثورة اليهود ضد احلكم البابيل.    

السؤال  السابع :   ماذا تقرتح من أجل ....؟     اسرتداد اآلثار العراقية  املرسوقة من اخلارج.  
السؤال الثامن :   ما رأيك ىف مايىل....؟    -  قوانني محورايب .................................................................

السؤال  التاسع :    ماذا تقول لكل من...؟ 
قيام سنحاريب بتدمري بابل وتعمريه مدينة نينوى.  -1

استخدام رسجون الثاىن  القوة والعنف الحتالل البالد.  -2

قصة الطوفان. السؤال  العاشر:   ما الدروس املستفادة من....؟  



الوحدة الثالثة            احل�ضارة  اليونانية والرومانية الوحدة الثالثة             ح�ضارة بالد العراق القدمي وح�ضارة فينيقيا 3 احل�ضارة اليونانية  3  الدر�س الول         ح�ضارة فينيقيا    الدر�س الول  

اقرأ وحلل نشاط 1   
اقرأ النص التارخيى التاىل ثم أجب: 

»يصف هريودوت طريقة جتارة القرطاجيني مع الليبيني  بأسلوب املقايضة بقوله:

"إهنم ينزلون عىل الساحل ويضعون عليه بضاعتهم ثم يعودون إىل سفنهم ويرسلون منها دخاناً. 

فيأىت األهاىل إىل مكان البضائع ويضعون إىل جانبها الذهب حسب ما يعتقدون أنه قيمة للبضاعة، 

ثم ينسحبون إىل مسافة بعيدة، وتتكرر هذه العملية حتى يرىض القرطاجيون بالثمن الذي يقدمه 

الليبيون"،  ثم يضيف هريودوت بأنه مل حيدث غش من اجلانبني، فال ميس القرطاجيون الذهب 

إال حني يقنعون به مثًنا، وال ميس األهايل البضائع حتى يقبل القرطاجيون الذهب.«

اقرتح عنوانًا للنص  .................................................................................................  -1

العملة التى تعامل هبا التجار كام وردت ىف الفقرة   .....................................................  -2

أهم صفات التى جيب أن يتحىل هبا التجار   ...............................................................  -3

اذكر مناذج تارخيية عظيمة عن معامالت التجار  .......................................................  -4

.............................................................................................................................  

فكر وقرر نشاط 2  
حدد مدى اتفاقك أو اختالفك مع كل وجهة نظر من وجهات النظر التالية مع تقديم الدليل: 

الدليل ال أتفق أتفق وجهة النظر 

كانت فينيقيا أول أمة بحرية ىف التاريخ .

وصلت سيطرة الفينيقيني إىل جنوب أوربا. 

الظروف هى التى أرغمت الفينيقيني عىل 

االجتاه إىل البحر. 

كانت فينيقيا متثل مركًزا جتاريًّا للبضائع 

العاملية.

حضارة فينيقياالدر�س الثانى
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احل�ضارة اليونانية   احل�ضارة اليونانية   الدر�س الول         ح�ضارة فينيقيا    الدر�س الول    الدر�س الول         ح�ضارة فينيقيا    الدر�س الول  

التدريبات
السؤال األول :   أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة : 

1-  من احلضارات السورية القدمية ........................ و........................
مركز الزعامة ىف املدن الفينيقية مدينة ........................  -2

أقامت املدن الفينيقية   ........................عالقة وثيقة مع مرص.  -3
تقع قرطاجة قرب مدينة ........................ احلالية.  -4

كان تتكون عنارص احلكم ىف قرطاجة من ........................ عنرص.  -5
من معبودات فينيقيا ........................ رب اخلصب والنامء.  -6

تشمل الطبقة العليا ىف فينيقيا .........................  -7
عدد احلروف األبجدية الفينيقية ........................ حرًفا.  -8

السؤال الثاني 
السبب ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارت  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة  العبارات  أمام   )✔( عالمة  ضع 

 )  ( من أشهر موانئ فينيقيا رأس الشمرا.       -1
  )  ( نافست قرطاجة املدن الفينفيقية ىف التجارة.      -2
 )  ( اقترص الوجود الفينيقي عىل رشق البحر املتوسط.     -3

  )  ( كان نظام احلكم ىف فينيقيا دميقراطًيا إىل حد ما.      -4
 )  ( كان اهتامم الفينيقيني باألمور السياسية أكرث من األمور االقتصادية.    -5
 )  ( مل تعرف فينيقيا الدولة املوحدة.       -6
  )  ( فينيقيا أول دولة عرفت صناعة الزجاج.      -7
  )  ( انتقلت األبجدية الفينيقية إىل بالد اإلغريق ومنها ألوربا.    -8

السؤال الثالث :   ما النتائج املرتتبة عىل....؟ 
املوقع اجلغرايف املتميز لبالد فينيقيا.     -1

وجود موانئ ملدن فينيقيا.   -2
اكتشاف األبجدية الفينيقية.   -3

السؤال الرابع :   أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية: 
سامهت الظروف الطبيعية ىف اجتاه الفينيقني نحو البحر.  -1

اهتم الفينيقيون بالنواحي االقتصادية.  -3
تفوق الفينيقيون ىف كثري من الصناعات.  -4

التجارة املورد الرئيس للفينيقيني.  -5
تتشابه الديانة املرصية مع الفينيقية ىف بعض الظواهر.  -6

كان لفينيقيا فضل كبري عىل الثقافة العاملية.  -7
تفوق الفينيقيون ىف فن النحت.  -8

الدر�س الثانى
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التواصل الحضاري المصرى مع آسياالدر�س الثالث

اجمع واكتب نشاط 1  
امجع معلومات عن أشكال الصور التعاون بني مرص ودول قارة آسيا قدميًا وحديًثا، ثم اكتب تعليًقا عليها. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

أيد باألدلة نشاط 2  
أيد باألدلة واحلجج التارخيية التى تؤكد عىل الدور الثقايف والتعليمي املرصي، وأثره عىل بالد العراق القديم 

وفينيقيا قدميًا وحديًثا.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

فكر وبرهن نشاط 3  
بالتعاون مع زمالئك اكتب تقريًرا يربهن باألدلة التارخيية عىل التواصل احلضارى بني مرص وبالد فينيقيا 

مستعيًنا باملصادر املختلفة.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ابحث وفسر نشاط 4  
شارك زمالءك ىف البحث عرب اإلنرتنت عن الرباهني واألدلة التى تؤكد التواصل احلضارى بني مرص وبالد 

العراق القديم.
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الدر�س الثالث

التدريبات
السؤال األول :    أكمل العبارات اآلتية  بكلامت مناسبة:

تتمثل معابر التواصل احلضارى بني مرص وقارة آسيا ىف ................... و................... و ...................  -1
عاشت جالية مرصية يف مدينة ................................. الفينيقية.  -2

عرث يف بريوت عىل متثال صغري لـ.................................  -3
استخدمت بالد العراق القديم األختام املرصية مثل ختم امللك  .........................  -4

السؤال الثاني 
السبب: ذكر  مع  الصحيحة  غري  العبارة  أمام   )✘( عالمة  أو  الصحيحة  العبارة  أمام   )✔( عالمة  ضع 

)  ( احتلت بالد فينيقيا رأس املثلث احلضارى.      -1
)  ( بدأ املرصيون يتصلون جتاريًّا ببالد فينيقيا من األرسة الرابعة.    -2
)  ( تدور قصة سنوهي يف بالد سوريا.       -3

السؤال الثالث :    بم تفرس العبارات التالية ......؟  
مل تعد عالقات مرص مع فينيقيا مقترصة عىل النواحي االقتصادية يف عرص الدولة احلديثة.  -1

كانت جبيل مبثابة منطقة مرصية.  -2
اتسعت العالقات املرصية الفينيقية يف عرص الدولة الوسطي.  -3

التشابه الكبري بني حضارىت مرص القدمية وبالد العراق القديم.   -4

السؤال الرابع :    ملن تنسب األعامل اآلتية ...؟
عزز الوجود املرصي يف سوريا بعد امللك إخناتون  ......................................  -1
أرسل أسطواًل بحريًّا إىل فينيقيا جللب خشب األرز .......................................  -2

نجح يف طرد اآلشوريني من مرص .........................................................  -3

السؤال اخلامس :    ما مقرتحاتك لـ...؟
1-  دعم التواصل العريب املرصي .  2-  وسائل التقارب العريب  الثقايف.   3-  زيادة التواصل بني مرص والعراق.

السؤال السادس:   اخترب معلوماتك: 
أي معابر التواصل احلضاري مع آسيا متوقًفا حالًيا ؟ وملاذا ؟

السؤال السابع :  اكتب تعليًقا عىل العبارة التالية موضًحا رأيك فيها:
بالد الشام هي خط الدفاع األول عن  احلدود املرصية. 

السؤال الثامن :   قارن بني 
املعتقدات الدينية املرصية القدمية والفينيقية من حيث أوجه الشبه. 

املعتقدات الدينية يف فينيقيا املعتقدات الدينية املرصية 

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

السؤال التاسع :   ما الدروس املستفادة من ......؟ 
التواصل بني احلضارة املرصية القدمية وحضارة بالد العراق القديم.
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الدر�س الأول
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الدر�س الأول الحضارة اليونانية " اإلغريقية "الدر�س الأول

تأمل واستنتج: نشاط 1  
بالتعاون مع زمالئك تأمل اخلريطة املقابلة، ثم استنتج :

حدد اتساع اإلمرباطورية اليونانية 	 
ىف عرص اإلسكندر األكرب

.........................................................
..........................................................
..........................................................

معامل اليونان السياحية.	 
.........................................................

..........................................................

..........................................................
أهم اجلزر التى ربطت بني 	 

احلضارات الرشقية واليونانية 
.........................................................

......................................................................................................................................................

اقرأ واستخلص نشاط 2  
اقرأ الفقرة التالية ثم استخلص ما يىل: 

) قامت احلياة السياسية ىف إسربطة عىل النظام العسكرى الصارم، ومن خالله متكنت  من السيطرة 

الرابع ق.م عىل يد املقدونيني ( القرن  الزمان، حتي سقطت ىف  َة قرنني من  عىل بالد اإلغريق.مدَّ

احلقائق التارخيية الواردة ىف النص تتمثل ىف  ...............................................................  	

املفاهيم الورادة بالنص مفهوم  .................................................................................  	
من النتائج املرتتبة عىل الرتبية العسكرية  .................................................................  	

عبر عن رأيك نشاط 3  
عرب عن رأيك جتاه األقوال التالية: 

"إن من الصعب عىل من يقوم باألعامل العظيمة أن يرىض اجلميع"    	
.............................................................................................................................................

"عد بدرعك أو حممولاً عليه"    	
.............................................................................................................................................

"العامل وطن واحد"    	
.............................................................................................................................................

الوحدة الرابعة : حضارة اليونان وحضارة الرومان
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احل�ضارة اليونانية   احل�ضارة اليونانية " الإغريقية " الدر�س الول    الدر�س الول 

   

التدريبات
السؤال األول :   اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني: 

) طروادة – أثينا – إسربطة- الكيكالديس( ظهرت ىف اجلنوب الرشقي من بالد اليونان حضارة   -1
) الدردنيل - البسفور- جبل طارق – هرمز ( تقع طروادة بالقرب من مضيق   -2
) الرشطة -  امللكان – جملس الشيوخ – اجليش ( حمور احلياة  ىف إسربطة   -3
) سولون – داركون – بركليس – فليب املقدوىن ( وصفت ترشيعاته بالدموية   -4
) سولون – بركليس – داركون –اإلسكندر ( بلغت الدميقراطية ذروهتا ىف أثينا ىف عهد   -5
) آمون – زيوس – رسابيس – جوبيرت ( كان كبري األهلة ىف أثينا املعبود   -6
) أرسطو – الفاراىب – أفالطون – سقراط( أطلق العرب اسم املعلم األول عىل الفيلسوف   -7
) هريودوت – بولينيوس – أبوقراط – إميحوتب ( من أشهر أطباء اإلغريق   -8

السؤال الثاني:   ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب: 
)        ( هامجت بالد اليونان قبائل جاءت من وسط أوربا تسمى اهلكسوس.   -1
 )        ( ينتخب أعضاء جملس الشيوخ مدى احلياة ىف إسربطة.   -2
 )        ( يدعو أفالطون إىل حتقيق التوازن بني املساملة والعنف.   -3
)        ( كانت األرض ىف اليونان ملك للحاكم.   -4
)        ( مل تعرف اليونان الوحدة إل عىل يد فيليب املقدوىن.   -5

 )        ( كان الدين هو القاسم املشرتك بني املدن اليونانية.   -6
)        ( تقوم فلسفة سقراط عىل الفكر التارخيى.   -7

السؤال الثالث :   ملن تنسب األعامل التالية......؟
)                                         ( انضم إىل العامة وقام بإصالحات اقتصادية وترشيعية ىف أثينا.    -1

 )                                         ( فرض حكمه عىل بالد اليونان حتت قيادة واحدة.   -2
)                                         ( أسس مدرسة تعتمد عىل التفكري التارخيى وعلم األحياء.   -3
)                                         ( صاحب ملحمة اإللياذة واألوديسيا.   -4
)                                         ( عميد النحاتني ىف اليونان وصاحب متثال فيدياس.   -5

السؤال الرابع :   فرس ما يأيت:
1-  سميت حضارة كريت باحلضارة املينوية.   2-   كانت الدميقراطية ىف أثينا ناقصة.  

4-   سميت األلعاب األوملبية هبذا السم.   3-  برع اليونانيون ىف صناعة السفن.    
السؤال اخلامس :   أثبت باألدلة صحة العبارات التالية: 

أتاحت  احلياة الدميقراطية ىف أثينا حرية الفكر واإلبداع.  -1
ُتعد الفلسفة اليونانية من أعظم ما تركه اإلغريق للفكر اإلنساىن.  -2

ظهور مؤرخني كبار كتبوا تاريخ اإلغريق.  -3
يتميز الرتاث األدىب اليوناىن بالرثاء والتنوع.  -4

ُتعد املعابد من أهم مظاهر النشاط املعامرى اإلغريقى.  -5
السؤال السادس :   ما النتائج املرتتبة عىل .........؟

2-   سيطرة النظام األرستقراطى عىل احلكم ىف أثينا.   إرشاف طروادة عىل مضيق الدردنيل.    -1
4-   قيام حروب البيلوبونيز 441 ق.م . سيطرة روح الدميقراطية عىل احلياة ىف أثينا.    -3

تنوع املناخ ىف أثينا    -5

السؤال السابع :  قارن بني:-
األدب املرصى القديم واألدب اليوناىن من حيث أهم مظاهره.   -1

إسربطة وأثينا من حيث  )املوقع- نظام احلكم- الرتبية(  -2

السؤال الثامن :   ما العالقة بني كل من ...؟ 
	   سقوط إسربطة والرتبية العسكرية 	   احلرية واإلبداع  احلضارى   

السؤال التاسع :   اكتب زمن األحداث التارخيية التالية ثم أعد ترتيبها من القديم إىل احلديث
- ترشيعات سولون  - حرب البيلو بونيز    - تشييد معبد البارثنون  
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اقرأ واستنتج نشاط 1  
اقرأ الفقرة التالية واستنتج :-

تأمل وحدد نشاط 2  
تأمل خريطة اإلسكندرية القدمية 

التالية، ثم حدد:
اسم القرية التى بىن عليها املدينة ..  	
.................................................
موانئ اإلسكندرية القدمية  .........  	
..................................................
أشهر القصور اليونانية هبا ............  	
.................................................

أهم األحياء هبا ............................  	
.................................................

فكر واستنتج نشاط 3  
إنقاذها من اجلهل  إقامة العدل، وتشيد املصانع ىف مستعمراته و )يدعي املحتل دامئاًا أنه قادم  لنرش الثقافة، و

والتخلف (
عىل ضوء العبارة السابقة أجب: 

ما رأيك ىف هذا الدعاء؟  ..................................................................  -1
ملاذا يغزو املحتل البالد؟  ..................................................................  -2
ماذا ترك لنا املحتل اليوناين؟  ..............................................................  -3

ا ىف العرص احلديث لسياسة حمتل أجنبى إلحدى البالد العربية ..................................... أعط منوذجاً  -4

مصر تحت حكم البطالمةالدر�س الثانى

اأقراأ الفقرة ... 
ما مظاهر سعى البطالمة لصبغ   -1

مصر بالثقافة اليونانية؟ 

.....................................................
...

هل قبل المصريين محاولة البطالمة    -2

التقرب إليهم ؟ برهن على ذلك؟

.....................................................
...

ما مظاهر سيطرة األجانب على   -3

الوضع القتصادى فى مصر زمن 

البطالمة ؟

.....................................................
...

من وجهة نظرك متى ينجح المحتل   -4

فى تحقيق أهدافه ؟

.....................................................
...

كان الهدف الذى يرمى إليه بطلميوس األول 
هو إقامة دولة تستند على أسس شرقية مع 
إطفاء الصبغة اليونانية عليها، فحرصوا على 

الظهور أمام رعاياهم من املصريني فى مظهر 
احلكام الوطنيني، وفي الوقت نفسه فتحوا 

أبواب البالد على مصراعيها أمام األجانب، وعلى 
وجه اخلصوص اليونانيني.
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التدريبات
السؤال األول :   اخرت اإلجابة الصحيحة من بني القوسني:-

) فاروس – راقودة – طيبة – منف( أقام اإلسكندر األكرب مدينته اجلديدة ىف مرص مكان قرية   -1
) دهلي – فارس -  بابل -  أشور ( بعد وفاة اإلسكندر اجتمع قادة جيشه ىف مدينة   -2
) األول –  الثاىن –  الثالث -  الرابع ( لقب بلقب "املنقذ" امللك بطلميوس   -3
) األول –  الثاىن –  الثالث - الرابع ( بدأت مرحلة تدهو دولة البطاملة بعد أن تويل احلكم بطلميوس    -4
) الكرنك – األقرص - إدفو – الرامسيوم ( من املعابد التى أنشأها البطاملة ىف مرص معبد   -5
أصبحت أكرب موانئ العامل ىف عرص البطاملة مدينة )دمياط - اإلسكندرية – نقراطيس – بطلميس(  -6
من علامء الرياضيات الذين تعلموا ىف مدرسة اإلسكندرية ) إقليدس -  فيثاغورث –مانيتون – هريدوت (  -7

السؤال الثاني:   ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة غري الصحيحة مع ذكر السبب: 
)          ( توىف اإلسكندر وعمره ثالثون سنة.       -1
 )          ( آخر حكام البطاملة العظام بطلميوس اخلامس.      -2
 )          ( كان للمرصيني إقطاعات عسكرية ىف عهد البطاملة.     -3
 )          ( طبق البطاملة الحتكار عىل كل جمالت القتصاد ىف مرص.    -4
 )          ( كان البطاملة يتعاملون مع املرصيني بالتعايل.      -5
)          ( أقام بطلميوس الثاىن حديقة حيوان باإلسكندرية.     -6
 )          ( يطلق عىل األدب اليوناىن اسم األدب السكندرى.     -7

السؤال الثالث :   فرس ما يأىت:-
2-    لقب بطلميوس الثالث بلقب الصالح.     إنشاء مدينة اإلسكندرية .       -1

4-    إقبال املرصيون عىل تعلم اللغة اليونانية.    اهنارت البالد اقتصاديًّا بعد بطلميوس الرابع.      -3
اهتامم البطاملة بالتجارة ىف مرص     -5

السؤال الرابع :   ما النتائج املرتتبة عىل....؟ 
2-    معركة أكتيوم البحرية 31 ق.م.  وفاة اإلسكندر األكرب   -1

إنشاء مكتبة اإلسكندرية    -3

السؤا ل اخلامس :   أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية:
استطاع اإلسكندر بذكائه إرضاء الشعب خوفاًا من الثورة عليه ..........................................   -1
ا   ................................................................................... حكم البطاملة مرص حكاماً مطلقاً  -2
اهتامم البطاملة بالزراعة   ...............................................................................................  -3
أدرك البطاملة أمهية الدين لدى الشعب املرصى   ...............................................................  -4
تأثر اإلغريق باملعبودات املرصية   .................................................................................  -5

السؤال السادس :   ما مقرتحاتك من أجل ......؟
احلفاظ عىل اهلوية املرصية  مع النفتاح عىل اآلخرين ىف ظل ثورة التصالت.   -1

السؤال السابع 
ما رأيك ىف......؟

2-    سيطرة الدولة عىل كل مناحى احلياة القتصادية.   شخصية امللكة كليوباترا .      -1

السؤال الثامن 
رتب األحداث التارخيية اآلتية من األقدم إىل األحدث:

)  معركة أكتيوم البحرية – دخول اإلسكندر مرص – إنشاء مدينة اإلسكندرية(. 
.....................................................................................................................................

الدر�س الثانى



اقرأ واستنتج نشاط 1  
اقرأ القصة التالية، ثم استنتج:

قصة روما
تأسست روما 753ق.م، ودخلت ىف حروب مع جرياهنا، واستولت عىل قرطاجة وممتلكاهتا شامل 
غرب إفريقيا 146ق.م. بعد معارك استمرت مائة عام، ثم دخلت ىف حروب مع مقدونيا وهزمتها 
145 ق.م.فأصبحت اليونان ولية رومانية، وبعدها توجهت روما إىل الرشق فاستولت عىل سوريا 
68 ق.م. ثم اجتهت إىل مرص واستولت عليها بعد معركة أكتيوم البحرية 31ق.م. وبسقوط مرص 

وسوريا سيطرت روما عىل حوض البحر املتوسط وبدأ عرص اإلمرباطورية.

مراحل التوسع الروماىن.    -1
.....................................................................................................................................

التواريخ الفاصلة ىف قيام اإلمرباطورية الرومانية.  -2
.....................................................................................................................................

أهم الصعوبات احلربية التى واجهت روما ىف توسعاهتا.  -3
.....................................................................................................................................

املفاهيم التى توصلت إليها من خالل القصة السابقة.  -4
.....................................................................................................................................

تأمل وعلق نشاط 2  

تأمل الصور واألشكال التالية، ثم اكتب اسم الصورة، وحدد أمهيتها:

أمهيتهاالصورة

مدينة .................................

 

جملس ..................................

مبىن  ................................

الحضارة الرومانية الدر�س الثالث
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التدريبات
السؤال األول:   أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة:-

عاصمة اإلمرباطورية الرومانية مدينة .....................................................................  -1

تأسست مدينة روما عام .........................................................................................  -2

انترص أكتافيوس عىل أنطونيوس وكليوباترا ىف معركة ................................................  -3

منح جملس الشيوخ الروماىن أكتافيوس لقب .............................................................  -4
سقطت اإلمرباطورية الرومانية الغربية عىل يد ........................................................  -5
حكم روما ىف القرن األول امليالدى طبقة .................................................................  -6
تنتقل البضائع من داخل إفريقيا إىل إيطاليا عرب  ........................................................  -7
أشهر معبودات اإلمرباطورية الرومانية ...................................................................  -8

السؤال الثاني :   ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غري الصحيحة مع ذكر السبب:- 
 )        ( يتم انتخاب القنصلني من خالل جملس الشيوخ.            -1
 )        ( انقسمت األمرباطورية الرومانية ىف  هناية القرن الرابع امليالدى.             -2
 )        ( 3-   سيطرة الطبقة الرثية واألرستقراطية عىل احلكم ىف اإلمرباطورية الرومانية. 
 )        ( كانت  ملكية األرض الزراعية فردية ىف بالد الرومان.      -4
 )        ( كانت التجارة ىف العرص امللىك داخل املدن اإليطالية فقط.     -5
 )        ( اللغة الرسمية للرومان اللغة اليونانية.            -6
 )        ( ا للفن اإلغريقى.           التصوير الفىن عند الرومان تقليداً  -7

1-     مل يكن النظام اجلمهوري دميقراطي مبعىن الكلمة.    السؤال الثالث :   فرس ما يأىت:- 
سقوط الدولة البيزنطية ) الرومانية الرشقية ( 1453م.     -2

زاد النشاط التجارى منذ قيام اإلمرباطورية الرومانية.     -3
انترش فن التصوير عند الرومان .  -4

السؤال الرابع   :   أثبت باألدلة  صحة العبارات التالية:
أصبح البحر املتوسط طريق داخىل يربط بني الوليات الرومانية.  -1

تسامح الرومان مع املعبودات األجنبية.  -2
ا جبارة لتكوين دولتهم القوية. بذل الرومان جهوداً  -3

قام النظام اجلمهورى عىل األرستقراطية.  -4

1-     انترصت قرطاجة عىل الرومان ىف احلروب البونية.   السؤال اخلامس :   ماذا حيدث إذا ...؟ 
اهنزم أكتافيوس ىف معركة أكتيوم البحرية.   -2

السؤال السادس :   وضح رؤية أغسطس إلصالح اإلمرباطورية الرومانية وحتقيق األمن القومى. 
1-      احلروب البونية.           السؤال  السابع :   ما النتائج املرتتبة عىل....؟   
3-      معركة أكتيوم البحرية عىل الوضع ىف روما. 2-   سيطرة جملس الشيوخ عىل النظام اجلمهورى. 

السؤال الثامن : اكتب تاريخ األحداث التارخيية التالية، ثم أعد ترتيبها من القديم إىل احلديث ىف جدول 
من إنشائك: 

السؤال التاسع :    قارن بني:-1-  نظام احلكم اجلمهورى ونظام احلكم امللىك من حيث »أوجه الشبه والختالف«:
اإلمرباطورية الرومانية الرشقية واإلمرباطورية الغربية، من حيث »العاصمة، وأسباب السقوط،   -2

وتاريخ السقوط«. 
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الدر�س الأول

تخيل وصف نشاط 1  
ختيل أنك عارصت الحتالل الروماىن ملرص صف ماشاهدته عن معاملة الرومان للمرصيني 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

اكتب بحًثا نشاط 2  
عرش  ىف  اإلسالمى  الفتح  وحتى  مرص  دخوهلم  منذ  الرومان  ضد  املرصيني  ثورات  عن  ا  قصرياً بحثاًا  اكتب 

أسطر .
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

أكتب مقاال نشاط 3  
ا أسباب ومظاهر هذا الضطهاد.  اكتب مقالاً عن اضطهاد الرومان للمسيحيني ىف مرص، مستعرضاً

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

مصر تحت حكم الرومانالدر�س الرابع
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الدر�س الأول

 التدريبات
السؤال األول :  أكمل العبارات التالية :

1 - قسم الرومان مرص إىل أقسام إدارية وهى  ........................ و ........................ و........................ 
2 - كان عىل رأس اهلرم الجتامعى ىف مرص ......................................................... ويتم ىف اإلسكندرية.
3 - إستحدث الرومان نظام ............................................... وهى أعامل تفرض عىل األهاىل بدون مقابل .

4 - إهتم الرومان بصناعة ................................................... التى كانت مرص مصدره الوحيد ىف العامل
5 - من أشهر فالسفة مرص ىف العرص الروماىن الفيلسوف ....................................................

6 - فتح العرب املسلمون مرص عام .............................................................................................

السؤال الثانى :
السبب. ذكر  مع  الصحيحة،  غري  العبارات  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة  العبارات  أمام   )✔( عالمة  ضع 

)       ( 1 - شكل الرومان الطبقة الوسطى ىف مرص.     
)       ( 2 - أمهل الرومان الصناعة.       
)       ( 3 - مارس املرصيون التجارة الداخلية بحرية تامة.    
)       ( 4 - ضعفت الدراسات األدبية  ىف مرص ىف العرص الروماىن.   
)       ( 5 - كانت مرص املورد الرئيس للقمح لإلمرباطورية الرومانية.   

السؤال الثالث :  أثبت باألدلة صحة العبارات التالية :
1 - متتع اليونان واليهود ببعض المتيازات الواسعة ىف ظل احلكم الروماىن ملرص.

2 - متتعت مرص مبركز مميز ىف اإلمرباطورية الرومانية.
3 - عاىن املرصيون من ظلم الرومان.

4 - متتعت طبقة الرومان بامتيازات مالية وقانونية.
. 5 - كان الرومان يرشف عىل التجارة اخلارجية ملرص إرشافاًا كامالاً
6 - وضع الرومان نظاما للرضائب مل يسمع عنه ىف العامل القديم.

7 - مل يدم ازدهار منشات اإلسكندرية الثقافية والعلمية طويال ىف العرص الروماىن.

السؤال الرابع:  ما املقصود مبا يىل....؟
3- عرص الشهداء  2- الفن الشعبى    1 - فن الطبقة احلاكمة   

السؤال  اخلامس:   ما رأيك ىف العبارات التالية ...؟ 
"إن تاريخ مرص الروماين قصة حمزنة من قصص الستغالل".   -1

فرض الرومان عىل سكان مرص أكرث من 200 نوع من الرضائب .  -2
"إن صانعى الزجاج باإلسكندرية كانت لدهيم أرسار خاصة هبذه الصناعة".  -3

السؤال السادس :   ملن تنسب األعامل التالية.....؟ 
أدخل املسيحية مرص.  -1

إمرباطور روماين اضطهد املسيحيني ىف مرص، وحرق كنائسهم، وعرف عرصه بعرص الشهداء.  -2
جعل مرص ولية رومانية بعد معركة أكتيوم البحرية.  -3

السؤال السابع :   اذكر أمهية التواريخ اآلتية:-
3-      641 م  2-      284 م     1-      30 ق.م    

الدر�س الرابع
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الوحدة الثالثة            احل�ضارة  اليونانية والرومانية الوحدة الرابعة               ح�ضارة  اليونان وح�ضارة الرومان3

  

4

اكتشف وافهم نشاط 1  
لحظ الصور التالية التي توضح أشكال التواصل احلضاري بني مرص وحضارات العامل ثم أكمل اجلدول 

التاىل:

تواصل مرصمع حضارةنوع التواصلالصورة

ابحث وتعلم نشاط 2  
من خالل املصادر التارخيية امجع معلومات إلثبات صحة أو خطأ )التواصل مع احلضارات األكرث قوة 

ا يساهم ىف ذوبان احلضارات وثقافات الشعوب الضعيفة(. وتقدماً
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

إلى من يهمه األمر نشاط 3  
ا مهامًّ ىف التواصل احلضارى بني مرص  اكتب رسالة إلحدى الشخصيات املرصية القدمية التى لعبت دوراً

وأى من حضارات العامل القدمية ؟
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

الدر�س الأول التواصل الحضاري المصرى مع أورباالدر�س اخلام�س

متثال روماىن من الرخام ىف هيئة مرصية

معبد إدفو

 وجهة معبد البارثنون
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احل�ضارة اليونانية   احل�ضارة اليونانية " الإغريقية " الدر�س الول    الدر�س الول 

   

التدريبات
السؤال األول:   أكمل العبارات التالية بكلامت مناسبة :

1- نقل اإلغريق الكثري من احلضارة املرصية عن طريق جزيرة ...............................
2- أقدم املدن اإلغريقية ىف مرص ......................................

3- من أهم علامء اإلسكندرية ىف الطب ...............................
4- شيد اإلغريق باإلسكندرية معبد ...................................

السؤال الثانى:
السبب: ذكر  مع  الصحيحة   غري  العبارات  أمام   )✘( وعالمة  الصحيحة  العبارات  أمام   )✔( عالمة  ضع 

) 1- متثل بالد اإلغريق حلقة وصل بني حضارة مرص والرومان.    ) 
) 2- بدأت عالقة مرص باليونان مع اإلسكندر األكرب.     ) 
) ا للفراعنة املرصيني.     )  3- قدس الرومان األباطرة تقليداً
) 4- زار مرص ىف القرن الثاىن امليالدى اإلمرباطور تراجان.    ) 

السؤال الثالث:    ما النتائج املرتتبة عىل....؟
1- اتصال مرص بالرومان من الناحية الدينية  ............................................................................. 
2- زيارة اإلمرباطور هادريان ملرص  ........................................................................................
3- قوة العالقات التجارية بني مرص واليونان ىف العصور القدمية )الفرعونية(.  ...............................

السؤال الرابع:   تواصلت مرص حضاريًّا مع بالد اليونان والرومان، أكمل مظاهر هذا التواصل ىف اجلدول التاىل:
مظاهر التواصل ىف عرص الضعفمظاهر التواصل ىف عرص القوة

........................................................... -1........................................................... -1

........................................................... -2........................................................... -2

........................................................... -3........................................................... -3

........................................................... -4........................................................... -4

........................................................... -5........................................................... -5

السؤال اخلامس:   أثبت باألدلة واحلجج التارخيية صحة العبارات التالية:
1- اتصلت مرص بحضارة اليونان والرومان بطريق مبارش وغري مبارش.

2- جاء بعض اليونانيني ىف مرص للعمل بالتجارة.
3- تأثر الفن اليوناىن بالفن املرصى القديم.

4- كان ملكتبة اإلسكندرية دور عظيم ىف التواصل احلضارى.

السؤال السادس:   بم تفرس ....؟ 
1- جلب املرصيون القدماء اجلنود املرتزقة من اليونان.

2- كان اليونان ىف حاجة ماسة للورق املرصى.
3- إنشاء مدينة أنطنيوبوليس.

السؤال السابع:
ملن تنسب األعامل اآلتية....؟

1- أنشأ مدينة أنطنيوبوليس ...........................................................................
2- أنشأ عبادة جديدة باسم عبادة رسابيس ......................................................

الدر�س اخلام�س



نماذج اإلمتحانات



39

النموذج األول
السؤال األول 

أ( اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين
1-  من املصادر األولية لدراسة احلضارات       ) النقوش – األساطري- كتابات الفالسفة – كتب الشعراء (

2- من األساطري الدينية يف مرص أسطورة   ) الطوفان – بعل – األلياذة واألوديسيا – إيزيس وأوزوريس (
3- أول إمرباطور روماين هو            ) يوليوس قيرص- أكتافيوس – أنطونيوس – ثيودوسيوس (

4- أول الشعوب التي سكنت العراق              ) السومريون – البابليون – اآلشوريون – الكنعانيون (
ب( ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غير الصحيحة 

مع ذكر السبب .
1 .)       (  أول  وحدة تارخيية ملرص عاصمتها أون. 
2 .)       ( أصبحت مرص من نصيب بطلميوس األول  بعد وفاة اإلسكندر. 
3 .)       ( شعر العبيد بالذل واملهانة  يف بالد العرب وبالد الرومان. 
4 .)       ( كان الفن املرصي القاعدة التي قام عليها الفن اليوناىن. 

السؤال الثاني 
أ( أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية 

كان للدين يف مرص القدمية أثر كبري يف أخالق املرصيني .. 1
انقسمت ملكية األرض يف مرص البطلمية إىل أنواع متعددة.. 2
للملك محورايب أعامل عظيمة يف بالد العراق القديم.   . 3

ب( اذكر عماَل واحَد لكل من 
2-   اإلمرباطور قسطنيطني. 1-   رمسيس الثالث.   

4-   بطلميوس الثالث  . 3-   حتتمس الثالث .  
- مشاركة املرأة يف احلياة العامة. ج (  ما رأيك في  ؟	

السؤال الثالث 
أ( قارن بين 

سومر -  أشور من حيث أوجه الشبه والختالف.. 1
أثينا  - إسربطة من حيث املوقع وأسلوب الرتبية . . 2

 ب( ما المقصود بالمفاهيم التاريخية اآلتية :
املسكوكات – النقوش.

السؤال الرابع 
أ( اقرأ النص التالي ثم أجب:

من قائل الوصايا السابقة  .. 1
استنتج عوامل استقرار احلكم .. 2
كيف يوازن احلاكم بني حتقيق العدالة  واستخدام القوة ؟. 3
اكتب  نصيحة للحكام عىل ضوء هذا النص.. 4
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عليك أن تتحيل بالفضائل  حتي يثبت عرشك يف األرض، هدئ من روع البايك، ول تظلم األرملة، ول 

ا من عمله... وحقق فيام يقوله الشايك  ول تكن فظًّا بل كن رحيم   حترم إنسانا من ثروة أبيه، ول تطرد موظفاً

الناس لك، فمسئولية احلاكم ثقيلة وارفع من شأن اجليل اجلديد، فالبالد مألى  .. واجعل هدفك حب  القلب 

بالشبان  واجعل من هؤلء الشبان أتباعك وامنحهم املمتلكات ...ولترفع من شأن ابن العظيم عىل ابن الوضيع 

..،أقم احلدود  الناس فالكل متساوون  ا يف حكمك بني  ... وكن حمايداً الرجل بحسب كفاءته  لنفسك  بل اختذ 

وشيد احلصون؛ ألن اجليوش تنفع سيدها .. واعلم أن الله يري كل يشء وأن فضيلة الرجل املستقيم أحب عنده 

من الرجل الظامل الذي يقدم قرباناًا.
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4

 

السؤال األول 
أ( اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين:

 “ من قرأ التاريخ زاد عقله  من أقوال     ) املسعودي -  بن خلدون – أبو حنيفة – هريودوت (. 1
 من معابد األهله يف مرص معبد             ) الرامسيوم – حتشبسوت – منتحوتب الثاين – أبو سمبل (. 2
من فالسفة مرص يف عرص الرومان             ) أرسطو -  أفالطون – سقراط – بيل (. 3
 متثال “ الثور املجنح “ من روائع النحت يف بالد           ) العراق القديم – اليونان – مرص القدمية – سبأ (. 4

ب( ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غير الصحيحة 
مع ذكر السبب .

1 . )        ( احتل الفرس مرص يف العرص املتأخر.      
2 . )        ( تقع حضارة الكيكالديس يف شامل غرب اليونان.    
3 . )        ( كانت بالد العرب تعيش يف عزلة عن العامل.     
4 .)        ( أقامت مرص عالقات قوية مع شامل السودان.    

السؤال الثاني 
أ( اثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية: 

1-   نبغ املرصي القديم يف الصناعات الكميائية.            2-   سعت ترشيعات سولون حلل األزمة القتصادية يف أثينا. 
3-   كان نظام احلكم عند الفينيقيني دميقراطيًّا إىل حد ما .

 ب( اذكر عمال واحًدا لكل من: 
2-   نبوخذ نرص.  1-   الوزير إميحوتب.    

ج ( من قائل العبارات اآلتية ؟ وما رأيك فيها ؟
- اجعل هدفك حب الناس لك فمسئولية احلاكم ثقيلة ، ارفع من شأن اجليل اجلديد فالبالد مآلي بالشباب 

السؤال الثالث 
أ - قارن بين 

قوانني حورحمب – وترشيعات داركون من حيث اهلدف ومدي قبول املجتمع  هلا .. 1
املعابد اجلنائزية – معابد اآلهلة من حيث املفهوم وأهم املعابد. . 2

ب - ما المقصود بالمفاهيم التاريخية اآلتية :
2 – علم التاريخ         1 -   األوسرتاكا   

السؤال الرابع 
أ( إقرأ الفقرة التاريخية اآلتية ثم أجب 

إليك  آراء بعض املؤرخني : )اختلفت اآلراء حول إخناتون بني املعارضة الشديدة  والتأييد املبالغ فيه و
 

إىل أي اآلراء السابقة متيل ؟ وملاذا ؟ . 1
ملاذا اهنارت دعوة إخناتون رغم صدق أهدافها  ؟. 2
ما احللول املقرتحة لديك للتوفيق بني إخناتون وكهنة أمون؟. 3
ما الدروس املستفادة من ثورة إخناتون الدينية ؟ . 4

النموذج الثاني
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رأى المعارضين 
ويحاول الحط من قيمته بإلقاء ظالل من الشك على أخالقه.   وتضيي��ع اإلمبراطورية بل وينكر عليه أناش��يده أو آراءه  يحمل البعض على إخناتون حمالت منكرة ويتهمه بالضعف 

رأى المؤيدين 

يمج��د أخناتون تمجيًدا كاد يرفعه إلى درجة األنبياء؛ ألن 

هذا الرجل العظيم اس��تطاع فى ذلك الوقت المبكر أن 

يدع��و إلى ما يقرب الوحدانية وكان ألناش��يده وآرائه أثر 

على من جاء بعده من الشعوب. 
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النموذج الثالث

 
السؤال األول 

أ( ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غير الصحيحة 
مع ذكر السبب .

1 .)        ( كانت مساكن املرصيني القدماء ختتلف باختالف طبقاهتم.     
2 .)        ( كان نظام احلكم البطلمي قامئاًا عىل احلكم املطلق .     
3 .)        ( متكن رسجون األول من توحيد العراق القديم ىف مملكة متحدة عاصمتها جلش.  

ب( لمن تنسب األعمال اآلتية؟ 
1 .)                                               ( دعا لعبادة إله واحد يسمي آتون.      
2 .)                                               ( ألف ملحمة اإللياذة واألوديسيا .     
3 .)                                               ( اصدر جمموعة من القوانني بلغت 282 مادة.    
4 .)                                               ( شق قناة سيزوسرتيس لتسهيل التجارة مع بالد بونت ىف مرص القدمية. 

ج( ماذا يحدث لو ...؟
2.     هزمية أكتافيوس يف معركة أكتيوم البحرية.. 1 مل يتم بناء سد الالهون.   

السؤال الثاني 
ا( اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين:

) روما – القسطنطينية – قرطاجة – بغداد(. 1 تبدأ العصور الوسطى من سقوط مدينة    
) القدمية -  الوسطى -  احلديثة -  املتأخر (. 2 ظهر منصب الوزير يف عرص الدولة    
) األول ق.م – الثاين ق.م -  الثالث ق.م -  الرابع ق.م (. 3 سقطت إسربطة يف القرن    
) الزراعة -  الصناعة – التجارة – الرعي (. 4 كانت احلرفة الرئيسة للفينيقيني     

ب( برهن على أن:
02   متيز األدب اليوناين بالتنوع والرثاء. . 1 كان اجليش املرصي يتعامل بأخالق مع أعدائه . 
مل تعرف فينيقيا الوحدة السياسية .. 2

السؤال الثالث 
ا( ما النتائج المترتبة على...؟ 

2.    معركة أكتيوم البحرية.  3.   رحلة نكاو حول إفريقيا .. 1 قيام )الثورة الجتامعية( يف مرص القدمية.  
ب( رتب األحداث التاريخية اآلتية من األقدم إلى األحدث 

فتح القسطنطينية – سك العملة – معركة قادش - رحلة نكاو حول إفريقيا
السؤال الرابع 

ا( إقرأ الفقرة التاريخية التالية ثم أجب

إىل أي العصور املرصية القدمية ينتمي»أمنحوتب بن حابو« ؟. 1
ما مواهب أمنحوتب بن حابو؟. 2
ما  الصفات التي أعجبتك يف شخصيته ؟. 3
اقرتح وسائل تنمى مواهب الشباب يف مرص .. 4

الطبيب أمنحوتب بن حابو

ولد أمنحوتب بن حابو من أرسة فقرية متواضعة سكنت مدينة »تريب« بنها احلالية ، التحق باجليش، وشارك يف معارك 
امللك حتتمس الثالث ثم ترقى يف السلك اإلداري العسكري.

ظهرت عبقريته يف عهد امللك أمنحوتب الثالث يف جمال اهلندسة والطب، وتبحر يف علوم الطب واشتهر عىل قدرته يف 
شفاء الناس يف طول البالد وعرضها وأضاف وصفات وتركيبات دوائية جديدة ،ورغم اعتامده عىل العلوم التجريبية 

املبتكرة إل أنه رسخ لدى مرضاه أن الشفاء بيد الله.	
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النموذج الرابع

السؤال األول 
أ( ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غير الصحيحة 

مع ذكر السبب .
1 .)        (  انترشت عبادة رع يف عرص الدولة الوسطي مبرص القدمية .   
2 .)        ( أطلق عىل األدب اليوناين يف مرص األدب السكندري.    
3 .)        ( كانت القسطنطينية عاصمة للدولة البيزنطية .    
4 .)        ( تأثر الفينيقيني باملعتقدات املرصية الدينية .     

ب( لمن تنسب األعمال اآلتية؟
1 .)                                          (  ألغى وراثة منصب حاكم اإلقليم بعد أن أخضعهم للسلطة املركزية.  
2 .)                                          ( أقام حديقة للحيوان يف اإلسكندرية .     
3 .)                                          ( هزم اهلكسوس وقام باصالحات داخلية وبدأ ىف تكوين جيش قوى ىف مرص . 
4 .)                                          ( قام بتوحيد بالد العراق القديم عام 2350 ق.م   .    

ج( ماذا يحدث إذا...؟ 
2.   حققت إسربطة التوازن  يف الرتبية العسكرية .. 1 هزمية حتتمس الثالث يف معركة جمدو. 

السؤال الثاني 
ا( اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين 

املصدر الرئيس لدراسة احلضارات         ) الربديات -  اآلثار – النقود -  األساطري(. 1
اهتمت الدولة الوسطى يف مرص بتنمية مدينة         ) أون – طيبة – الفيوم – منف (. 2
أهم معبودات الرومان املعبود             ) رع – جوبرت- عشتار-  هبل(. 3
هاجر اآلشوريني إىل العراق قادمني من                 ) فارس -  الروم – اجلزيرة العربية -  الشام (. 4

ب( برهن على أن:
2.   البطاملة أظهروا احرتامهم للديانة املرصية القدمية .   1.   ارتبط الدين بالفلك يف مرص القدمية . 

ا عىل الثقافة العاملية . 3.   فينيقيا هلا فضالاً كبرياً
السؤال الثالث 

ا( ما النتائج المترتبة على...؟ 
2.   ثورة اليهود ىف عهد امللك نبوخذ نرص .  1.   وفاة اإلسكندر األكرب.   

3.   التواصل الفين بني مرص وبالد العراق القديم .
ب( ما أهم األحداث المرتبطة بالتورايخ اآلتية ؟ 

2800ق.م - 323ق.م -632 م - 1453م.
السؤال الرابع 

تأمل خريطة حضارة اإلغريق 
القديمة  التالية ثم أجب:

حدد أهم احلضارات اليونانية . 1
القدمية ؟

ما معابر انتقال احلضارة الرشقية إىل . 2
اليونان؟

ما أهم املعامل األثرية يف اخلريطة؟. 3
ما طرق التواصل بني املدن . 4

اليونانية؟
ما الدروس املستفادة من أسلوب . 5

الرتبية يف أثينا؟
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النموذج الخامس

السؤال األول 
أ(اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين:

صاحب كتاب شخصية مرص               ) مانيتون -  مجال محدان – املسعودي – أرسطو(. 1
عرفت مرص اجليش النظامي يف عرص  ) الدولة القدمية -  الدولة الوسطى -  الدولة احلديثة - املتأخر (. 2
) األول -  الثاين -  الثالث – الرابع (. 3  بدأت دولة البطاملة يف الضعف مع حكم بطلميوس   
أول أبجدية عرفها العامل األبجدية                 ) الفرعوينة – الفينيقية – الالتينية -  العربية (. 4

ب( ضع عالمة )✔( أمام العبارات الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارات غير الصحيحة 
مع ذكر السبب .

1 .)          ( كان من حق الصانع املرصي القديم اختيار املهنة التي يريدها .   
2 .)          ( شارك عامة الشعب الروماين  يف احلكم يف العرص اجلمهوري.    
3 .)          ( أصدر محوراىب جمموعة من القوانني نقشت عىل هرم.     
4 .)          ( تفوق الفينيقيون ىف صناعة اآللت املوسيقية.      

السؤال الثاني 
أ( أثبت باألدلة صحة العبارات اآلتية 

مل يكن حتقيق العدالة الجتامعية قامئة عىل السلطة احلاكمة وحدها يف مرص القدمية.  . 1
فساد احلكم الروماين يف مرص. . 2
للمعبد يف بالد العراق القديم أدوار متعددة.. 3
ب( اذكر عمال واحًدا لكل من :. 4
سقنن رع .. 1
مانيتون .. 2
رمسيس الثاىن .. 3
كليوباترا السابعة.. 4

السؤال الثالث 
ا( قارن بين 

 املصادر األولية – املراجع لدراسة احلضارات من حيث "املفهوم - األنواع .. 1
املعبودات املحلية - املعبودات العامة من خالل الديانة املرصية القدمية.. 2

ب(  ما المقصود بالمفاهيم التاريخية باآلتي: 
عبادة رسابيس – احلضارة اهللينستية.

ج ( من قائل العبارات اآلتية ؟ وما رأيك فيها ؟
“ الشعب املرصي أتقى األمم”. 1
إنه من الصعب عىل من يقوم باألعامل العظيمة أن يريض اجلميع”. 2

السؤال الرابع 
ما الشخصية التارخيية التي أثرت يف شخصيتك من خالل دراستك للمنهج احلايل ؟وملاذا ؟. 1
اقرتح طرقاًا للتواصل املرصي  مع احلضارات األخرى حالياًا.. 2
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